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การเตรียมแป้งมันสําปะหลัง / พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ /
มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต สําหรับเคลือบปุ๋ยที่ควบคุมการปลดปล่อย
Preparation of Cassava Starch/Poly(vinyl alcohol)/Montmorillonite
Nanocomposites for Coating Controlled-Release Fertilizer

สิรินันท์ วิริยะสุนทร1* และ ว่าที่ ร.ต.สงวนศักดิ์ ศรีพลัง1
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตจากแป้งมันสําปะหลัง พอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ และมอนต์มอริลโลไนต์โดยวิธีแบบสารละลาย เพื่อใช้เป็นวัสดุสําหรับเคลือบปุ๋ย ซึ่งเตรียมโดยการผสม
แป้งมันสําปะหลังและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่อัตราส่วน 70/30 และ 80/20 โดยน้ําหนักกับมอนต์มอริลโลไนต์
ปริมาณต่าง ๆ กัน (2 4 6 8 และ 10 ส่วนโดยน้ําหนักแป้งมันสําปะหลังและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 100 ส่วน) แล้ว
นําไปหล่อเป็นแผ่นบนแม่แบบพลาสติก และทําให้แห้งในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นนําแผ่น
นาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์การดูดซึมน้ํา ความสามารถในการซึมผ่านของความชื้น ความสามารถใน
การซึมผ่ านของแอมโมเนียมไอออน ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพและวิเคราะห์ โครงสร้าง จาก
การศึกษาพบว่าปริมาณของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในนาโนคอมพอสิตเพิ่มขึ้น มีผลให้การดูดซึมน้ํา ความสามารถใน
การซึมผ่านของความชื้น และความสามารถในการซึมผ่านของแอมโมเนียมไอออนมีค่าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การ
เติมมอนต์มอริลโลไนต์มีผลทําให้การดูดซึมน้ํา ความสามารถในการซึมผ่านของความชื้น และความสามารถในการ
ซึมผ่านของแอมโมเนียมไอออนมีค่าลดลง ซึ่งแปรผันตามปริมาณของมอนต์มอริลโลไนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยภายหลังจาก
ฝังดินเป็นเวลา 50 วัน พบว่าร้อยละการหายไปของน้ําหนักและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิ
เมอร์นาโนคอมพอสิตเพิ่มขึ้น ผลของเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชันแสดงให้เห็นว่าพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้มี
โครงสร้างเป็นแบบแยกกระจาย โดยสามารถยืนยันได้จากภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่าน ใน
งานวิจัยนี้ ปุ๋ยเม็ดทางการค้า NPK สูตร 16-16-16 และสูตร 18-46-0 นําไปห่อหุ้มด้วยนาโนคอมพอสิตของแป้ง/
พอลิไวนิลแอลกฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์ ที่อัตราส่วน 80/20/8 ด้วยเทคนิคการจุ่มเคลือบ จากนั้นนําไปวิเคราะห์
อัตราการปลดปล่อยไนโตรเจนโดยการใส่ในน้ําที่ปราศจากไอออนตามระยะเวลาที่กําหนด พบว่าปุ๋ยตัวอย่างที่
เคลือบด้วยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิต มีอัตราการปลดปล่อยไนโตรเจนต่ํากว่าปุ๋ยที่ไม่ได้เคลือบ
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Research

ABSTRACT
The aim of this research is to prepare polymer nanocomposites of cassava starch,
poly(vinyl alcohol) (PVOH) and montmorillonite (MMT) by solution method for coating
controlled release fertilizer. The polymer nanocomposites were prepared by mixing cassava
starch and PVOH at dry weight ratios of 70/30, 80/20 and each of these with various amounts of
MMT (2 4 6 8 and 10 parts by weight per hundred of cassava starch and PVOH) The obtained
homogeneous solution was casted into sheets using plastic mold and dried at 60 oC in a hot air
oven. The obtained polymer nanocomposites sheets have been characterized for those; water
absorption, moisture permeability, ammonium ion permeability biodegradability and their
structure. The water absorption moisture permeability and ammonium ion permeability of
polymer nanocomposites were enhanced with increasing amount of PVOH. However, these
properties were decreased by the addition of MMT. After soil burial for 50 days, percent weight
loss and biodegradability of the polymer nanocomposites enhanced as the amount of starch
were increased. The X-ray diffractograms and transmission electron micrographs showed that the
polymer nanocomposites formed were exfoliated. In this work the encapsulation of the
commercial granular fertilizers, NPK 16-16-16 and NPK 18-46-0 were prepared by dip coating
technique with 80/20/8 starch:PVOH:MMT nanocomposites. The coated fertilizer was put into
the deionized water and, at a specified period, water solution was analyzed for amount of
nitrogen. The results showed that the amount of nitrogen released rate of the coated fertilizer
was less than the uncoated one.
คําสําคัญ: แป้งมันสําปะหลัง พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ มอนต์มอริลโลไนต์ นาโนคอมพอสิต ปุ๋ยที่ควบคุมการ
ปลดปล่อย
Keywords: Cassava starch, Poly(vinyl alcohol), Montmorillonite, Nanocomposite, Controlledrelease fertilizer

บทนํา
ประชากรไทยส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกร ปุ๋ยนับเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อผลผลิตทาง
การเกษตร โดยปุ๋ ย ที่ ใ ส่ ล งไปในดิ น นั้ น จะมี ก าร
ปลดปล่อยแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
อย่างไรก็ตาม หากใส่ปุ๋ยมากเกินไป จะทําให้เกิดการ
สูญเสียไปกับสิ่ง แวดล้อมและพืชไม่สามารถดูดซึมแร่

ธาตุเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ จึงทําให้เกิดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยจึง
จําเป็นต้องมีการควบคุมความเข้มข้น เพราะหากปุ๋ยมี
ความเข้มข้นสูงมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อพืชโดยทํา
ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายกั บ พื ช หรื อ บริ เ วณสิ่ ง แวดล้ อ ม
รอบ ๆ นั้น

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3

วิธีหนึ่งที่ช่วยลดการสูญเสียแร่ธาตุในดิน คือ
การควบคุมอัตราการละลายของปุ๋ย (Wu and Liu,
2008) โดยการนํ า เม็ ด ปุ๋ ย มาเคลื อ บด้ ว ยวั ส ดุ ต่ า ง ๆ
(Tomaszewska and Jarosiewicz, 2006) เป็นการ
ช่วยลดอัตราการละลายของปุ๋ยได้ อีกทั้งยังช่วยให้เกิด
ประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยลดการถูกชะของปุ๋ยออก
จากดินโดยน้ําฝน เพื่อช่วยขยายระยะเวลาในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของปุ๋ย และยังช่วยลดความถี่ในการใช้ปุ๋ย
อีกด้วย
การใช้ปุ๋ ยละลายช้า จึง เป็ น วิ ธีห นึ่ง ที่จ ะช่ ว ย
ประหยัดปุ๋ยและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (Ni et al.,
2009) ปุ๋ยละลายช้ามีกลไกการทํางานโดยทําให้มีการ
ปลดปล่อยแร่ธาตุอย่างช้าๆโดยการเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วย
วัสดุต่าง ๆ โดยทั่วไปวัสดุที่ใช้ในการเคลือบปุ๋ยจะเป็น
พอลิเมอร์ที่มีราคาสูง ซึ่งส่งผลให้ปุ๋ยละลายช้ามีต้นทุนที่
สูงตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต
จึงควรเลือกใช้พอลิเมอร์ที่มีราคาถูกเน้นวัสดุที่หาได้ง่าย
สามารถละลายน้ําได้และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพ
ได้อกี ด้วย (ณัฐ, 2545) โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สามารถย่ อ ยสลายได้ เ องตามธรรมชาติ เช่ น แป้ ง
เซลลูโลส โปรตีน (Turorachi et al., 2000) จาก
การศึกษาพบว่าแป้งมัน-สําปะหลัง (cassava starch)
เป็ น พอลิ เ มอร์ ธ รรมชาติ ที่ไ ด้ รั บ ความสนใจมากที่ สุ ด
เนื่ อ งจากเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ร าคาถู ก สามารถหาได้ ง่ า ย
ภายในประเทศและสามารถย่ อ ยสลายได้ เ องตาม
ธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้ ยั ง
นําไปขึ้ นรูปได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง มุ่งที่จ ะ
เตรียมวัสดุสําหรับเคลือบปุ๋ยจากพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิ ต ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ ด้ ว ยกระบวนการทาง
ชีวภาพจากแป้งมันสําปะหลัง (Wilhelm et al., 2003)
อย่างไรก็ตาม ชิ้นงานที่เตรียมจากแป้งมันสําปะหลังมี
ความเปราะ แตกง่าย และสามารถดูดซึมน้ําได้สูงมาก
เพื่อลดปัญหาด้านความเปราะ และการปรับปรุงสมบัติ
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ด้ า นความแข็ ง แรง จึ ง ได้ นํ า พอลิ ไ วนิ ล แอลกอฮอล์
(poly (vinyl alcohol) PVOH) และมอนต์มอริลโลไนต์ (MMT)
มาใช้ร่วมด้วย โดยที่พอลิไ วนิล แอลกอฮอล์ (Han et al., 2009) เป็นเทอร์โมพลาสติก
ที่มี คุณ สมบั ติพิ เศษ คื อ สามารถย่ อ ยสลายได้โ ดยวิ ธี
ชีวภาพ นอกจากนี้ยังสามารถละลายในน้ําได้ดีอีกด้วย
(Lou et al., 2012) ซึ่งถูกนําไปใช้ในงานเฉพาะทาง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลายประเภทที่ ส ามารถบรรจุ ใ นฟิ ล์ ม ที่
ละลายน้ํ า ได้ จั ด เป็ น เทอร์ โ มพลาสติ ก ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
จึงเหมาะที่จ ะนํา มาใช้เติม ลงไปในแป้ง มัน สําปะหลั ง
(Dean et al., 2008) สําหรับมอนต์มอริลโลไนต์เป็น
สารตั ว เติ ม ประเภทอะลู มิ โ นซิ ลิ เ กต (alumino
silicates) เป็นวัสดุที่พบมากในธรรมชาติ (Wilhelm et
al., 2003) และมีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงสมบัติ
ของพอลิเมอร์ (Chen and Evan, 2005) เนื่องจาก
โครงสร้ า งของมอนต์ ม อริ ล โลไนต์ ป ระกอบด้ ว ยชั้ น
ซิ ลิ เ กตที่ มี ข นาด 1 นาโนเมตร ที่ จั ด เรี ย งตั ว ซ้ อ นกั น
อย่างเป็นระเบียบ โดยชั้นซิลิเกตเหล่านี้สามารถแตก
ออกได้ ง่ า ยและเมื่ อ ชั้ น ซิ ลิ เ กตแตกออกจะเกิ ด การ
กระจายตัวในระดับนาโนในพอลิเมอร์เมทริกซ์เรียกว่า
นาโนคอมพอสิต (nanocomposite) ชั้นซิลิเกตเหล่านี้
เป็นสารเสริมแรงที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ทําให้มีพื้นที่
ผิวมาก ส่งผลให้เกิดอันตรกิริยากับพอลิเมอร์เมทริกซ์ได้
ดี จึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ข อง
พอลิเมอร์แม้ใช้ในปริมาณน้อย (Ardakania and
Nazari, 2010) ดังนั้นจึงมีการนํามอนต์มอริลโลไนต์มา
ใช้ในการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ทําให้สามารถ
ขัดขวางการซึมผ่านของไอน้ํา และก๊าซ เช่น ออกซิเจน
และคาร์บอนไดออกไซด์ได้ (Chivrac et al., 2010)
ปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ที่เหมาะสมควรต่ํากว่าร้อย
ละ 10 โดยน้ําหนัก หากใช้ในปริมาณที่มากเกินไปจะ
ทําให้เกิดการเกาะกลุ่ม (agglomerate) ของมอนต์-
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มอริลโลไนต์ ลักษณะโครงสร้างคอมพอสิตของมอนต์มอริลโลไนต์จะเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) คอมพอสิตแบบดั้งเดิมที่ไม่มีการขยายตัวของระยะห่างระหว่าง
ชั้นของมอนต์มอริล-โลไนต์ 2) นาโนคอมพอสิตที่มีการ
กระจายตัวแบบระยะระหว่างชั้นของมอนต์มอริลโลไนต์
ขยายกว้างขึ้น (intercalate) และ 3) นาโนคอมพอสิต
ที่ มี ก ารกระจายตั ว แบบแยกกระจาย (exfoliate)
(Adakania and Nazari, 2010) โดยงานวิจัยนี้ทําการ
เตรี ย มพอลิ เ มอร์ น าโนคอมพอสิ ต จากแป้ ง มั น
สําปะหลัง/พอลิไวนิล-แอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์
สําหรับเป็นวัสดุในการเคลือบปุ๋ย การขึ้นรูปชิ้นงานใช้
เทคนิคการหล่อแบบ โดยศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมใน
การขึ้นรูป ตรวจสอบสมบัติการดูดซึมน้ํา การซึมผ่าน
ของความชื้ น การซึ ม ผ่ า นของแอมโมเนี ย มไอออน
(NH4+) การย่อยสลายทางชีวภาพ วิเคราะห์ลักษณะ
โครงสร้างของพอลิเมอร์คอม-พอสิตและการปลดปล่อย
ไนโตรเจนของปุ๋ย

วิธีการดําเนินการวิจัย
วัสดุและสารเคมีในงานวิจัย
แป้ ง มั น สํ า ปะหลั ง จากบริ ษัท อุ ต สาหกรรม
แป้งไทย (จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย) พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ น้ํ า หนั ก โมเลกุ ล 77,000-82,000 จาก
บริษัท Ajax Finechem (รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลี ย) โซเดียมมอนต์มอริล โลไนต์ (Na-MMT)
ชื่อทางการค้า คือ Mac-Gel จาก บริษัทไทยนิปปอน
เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม (จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศ
ไทย) ฟอร์มัลดีไฮด์ความเข้มข้นร้อยละ38 บิวทานอล
กลีเซอรอล แอมโมเนียมซัลเฟต สารเคมีทั้งหมดเป็น
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เกรดวิเคราะห์ จากบริษัท Ajax Finechem (รัฐ
นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย)
การเตรี ย มฟิ ล์ ม นาโนคอมพอสิ ต ของแป้ ง มั น
สําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์
เตรี ย มสารดิ ส เพอร์ ส ชั น ของมอนต์ ม อริ ล โลไนต์โดยใช้น้ํากลั่นเป็นตัวกลางที่ความเข้มข้นร้อยละ
10 โดยน้ําหนัก (Kampeerapappun et al., 2007)
ด้วยเครื่องปั่นกวนเชิงกล ความเร็วรอบ 600 รอบต่อ
นาที ระยะเวลา 1ชั่วโมง จากนั้นเตรียมสารละลายของ
แป้งมันสําปะหลังโดยละลายในน้ํากลั่นที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 4 โดยน้ําหนัก ผสมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่
ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 4 โดยน้ํ า หนั ก จากนั้ น นํ า สาร
ดิสเพอร์สชันของมอนต์มอริลโลไนต์ ผสมกับสารละลาย
แป้ ง และสารละลายพอลิ ไ วนิ ล -แอลกอฮอล์ ที่ เ ตรี ย ม
ได้ ม าผสมกั น ด้ ว ยอั ต ราส่ ว นโดยน้ํ า หนั ก ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิเจลติไนเซชัน 75–80
องศาเซลเซียส (Wilhelm et al., 2003) ปั่นกวน
สารละลายด้วยเครื่องปั่นกวนเชิงกล จากนั้นเติมฟอร์
มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ10 ของน้ําหนักแป้งและพอลิไวนิ ล แอลกอฮอล์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงภายใน
โครงสร้างแบบร่างแห (Han et al., 2009) เติม
กลีเซอรอล ปริมาณร้อยละ 20 ของน้ําหนักแป้ง เพื่อ
เป็นพลาสติไซเซอร์สําหรับแป้ง(Huang et al., 2004)
เติมบิวทานอลเล็กน้อยเพื่อกําจัดฟองที่เกิดขึ้น จากนั้น
ปั่นกวนสารละลายเป็นเวลา 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นเท
สารละลายที่เตรียมได้ลงในแม่แบบพลาสติก นําไปอบ
ในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกระทั่งแห้ง วัด
ความหนาแผ่นชิ้นงานด้วยไมโครมิเตอร์ มีความหนา
เฉลี่ย 0.34 0.02มิลลิเมตร เก็บแผ่นชิ้นงานในเดซิเคเตอร์ก่อนนําไปทดสอบสมบัติต่อไป
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ตารางที่1 สัญลักษณ์ของอัตราส่วนต่าง ๆ C/P/M โดย C คือ น้ําหนักของแป้งมันสําปะหลัง (กรัม) P คือน้ําหนัก
ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (กรัม) และ M คือน้ําหนักของมอนต์มอริลโลไนต์ (กรัม)
ปริมาณ (กรัม)
สัญลักษณ์
C P M
70/30/0 70 30 0 80/20/0
70/30/2 70 30 2 80/20/2
70/30/4 70 30 4 80/20/4
70/30/6 70 30 6 80/20/6
70/30/8 70 30 8 80/20/8
70/30/10 70 30 10 80/20/10

สัญลักษณ์

การทดสอบความสามารถในการดูดซึมน้ํา
ตัดแผ่นทดสอบขนาด 30×30 มม.จํานวน 5
ชิ้นชั่งน้ําหนักแผ่น ทดสอบ แล้วนําแผ่นทดสอบมาแช่
น้ํ า กลั่ น เป็ น เวลา 3 ชั่ ว โมง จากนั้ น ชั่ ง น้ํ า หนั ก เพื่ อ ดู
น้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไป การดูดซึมน้ําคํานวณได้จาก
สูตร
ร้อยละการดูดซึมน้ํา =

W1 ‐W0
W0

100

เมื่อ W1 คือ น้ําหนักแผ่นทดสอบหลังแช่น้ําเป็นเวลา
3 ชั่วโมง
W0 คือ น้ําหนักแผ่นทดสอบก่อนแช่น้ํา
การทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของความชื้น
นําแผ่นทดสอบปิดปากบีกเกอร์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซม. ทาขอบบีกเกอร์ด้วยกาวพอลิไวนิลแอซิเตตเพื่อให้แผ่นตัวอย่างปิดสนิทกับบีกเกอร์
ซึ่ง ภายในบรรจุ ด้ วยซิ ลิก าเจล (ชั่ ง น้ําหนัก ที่แ น่นอน)
วางบีกเกอร์ไว้ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งวางอยู่ภายในภาชนะ
ปิดฝาที่มีน้ําปราศจากไอออนบรรจุอยู่ เป็นระยะเวลา
24 ชั่วโมง เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนด นําซิลิกาเจลไป
ชั่งน้ําหนัก เพื่อดูน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลง ทําการทดสอบ
จํานวน 3 ซ้ํา การซึมผ่านของความชื้นคํานวณได้จาก
สูตร

ปริมาณ (กรัม)
C P M
80 20 0
80 20 2
80 20 4
80 20 6
80 20 8
80 20 10

MP =

∆

เมื่อ MP คือ การซึมผ่านของน้ํามีหน่วยเป็น g•m-2h-1
∆m คือ น้ํ า หนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของซิ ลิ ก าเจลมี ห น่ ว ย
เป็น g
t คือ เวลา (24 ชั่วโมง)
S คือ ขนาดพื้นที่ของแผ่นทดสอบมีค่าเท่ากับ
2.826×10-3 m2 (Han et al., 2009)
การทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของ NH4+
นําแผ่นทดสอบปิดปากบีกเกอร์ที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 ซม. ทาขอบบีกเกอร์ด้วยกาวพอลิไวนิลแอซิเตตเพื่อให้แผ่นตัวอย่างปิดสนิทกับบีกเกอร์
ซึ่งภายในบรรจุสารละลาย (NH4)2SO4 ปริมาณ 50 มล.
มีความเข้มข้นของ NH4+ 7500 มก./ลิตร วางอยู่ในบีก
เกอร์ที่บรรจุน้ําปราศจากไอออนปริมาณ 200 มล. วาง
บีกเกอร์ไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อ
ครบเวลาที่กําหนดให้นําน้ําปราศจากไอออนที่บรรจุใน
บีกเกอร์ นําไปวิเคราะห์หาความเข้มข้นของ NH4+ด้วย
วิธี Kjeldahl (พีรพงศ์, 2545) ทําการทดสอบจํานวน 3
ซ้ํา ความสามารถในการซึมผ่านของ NH4+ คํานวณได้
จาก
NP =

∆
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เมื่อ NP คื อ การซึ มผ่ านของ
NH4+ มี หน่ วยเป็ น
mg•L-1m-2 h-1
∆C คือ ความเข้มข้นของ NH4+ ในน้ํากลั่น
t คือ เวลา (2 ชั่วโมง)
S คือ ขนาดพื้นที่ของแผ่นทดสอบมีค่าเท่ากับ
2.826×10-3 m2 (Han et al., 2009)
การทดสอบความสามารถในการย่ อ ยสลายทาง
ชีวภาพ
ศึ ก ษาความสามารถในการย่ อ ยสลายทาง
ชีวภาพโดยวิธีการชั่งน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไป ตัดแผ่น
ทดสอบขนาด 30×30 มม. จํานวน 5 ชิ้นต่อหนึ่งช่วง
ระยะเวลาทดสอบ ทําให้แห้งในเดซิเคเตอร์ ชั่งน้ําหนัก
ที่แน่นอน นําแผ่นทดสอบฝังลงดินให้ลึกจากผิวดิน 5
ซม. โดยใช้ดินร่วนปนทราย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง ควบคุมความชื้น
ของดินที่ร้อยละ 30 ทําการทดสอบความสามารถใน
การย่อยสลายเป็นระยะเวลา 10 20 30 40 และ 50
วัน ตามลํา ดับ เมื่อครบกําหนด นํา แผ่น ทดสอบมาชั่ง
น้ําหนักเพื่อหาน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถ
ในการย่อยสลายทางชีวภาพคํานวณได้จาก
ร้อยละน้ําหนักที่หายไป =

W0 ‐W1
W0

100

เมื่อ W1 คือ น้ําหนักแผ่นทดสอบเมื่อระยะเวลาผ่านไป
ตามที่กําหนด
W0 คือ น้ําหนักแผ่นทดสอบเริ่มต้น
การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง X-ray
diffractometer ยี่ห้อ Philips X’Pert แหล่งกําเนิด
รังสีเอกซ์ :CuK ให้รังสีที่มีความยาวคลื่น 0.1542 นา
โนเมตร โดยวั ด ที่ มุ ม 2  ตั้ ง แต่ 2-20 องศา อั ต รา
ความเร็ว 0.02 องศา/วินาที คํานวณระยะห่างระหว่าง
ระนาบ 001 (d001) (Kampeerapappun et al.,
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2007) ของมอนต์มอริลโลไนต์ จากสมการของแบรกก์
(Bragg’s equation) ดังนี้
n = 2d•sin 
การตรวจสอบสัณฐานวิทยาพอลิเมอร์นาโนคอมพอ
สิ ต ของแป้ ง มั น สํ า ปะหลั ง /พอลิ ไ วนิ ล แอลกอฮอล์ /
มอนต์ ม อริ ล โลไนต์ พ อลิ เ มอร์ น าโนคอมพอสิ ต ด้ ว ย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)
ศึกษาลักษณะโครงสร้างและการจัดเรียงตัว
ของมอนต์มอริลโลไนต์ในพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิ ต
โดยใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งผ่ า นรุ่ น
JEOL JEM-2010 โดยกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์
200 กิโ ลโวลต์ และกํ า ลัง ขยาย 20,000 เท่า เตรีย ม
ชิ้นงานโดยเครื่อง Leica Ultracut microtrome
(Cryo-Utramicrotome) ชิ้นงานมีความหนา 90 nm
ด้วยมีดแก้วที่อุณหภูมิ -110 องศาเซลเซียส
การศึกษาการปลดปล่อยไนโตรเจนของปุ๋ยที่เคลือบ
โดยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตของแป้งมันสําปะหลัง/
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์
ศึ ก ษาการปลดปล่ อ ยไนโตรเจนของปุ๋ ย ทาง
การค้า สูตร 16-16-16 และสูตร 18-46-0 ที่เคลือบโดย
พอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตอัตราส่วน 80/20/8 ซึ่งเป็น
อัตราส่วนที่ให้ค่าความสามารถในการดูดซึมน้ํา การซึม
ผ่านของความชื้น และการซึมผ่านของ NH4+ น้อยที่สุด
โดยใช้วิธีจุ่มเคลือบ ทดสอบการปลดปล่อยไนโตรเจน
ของปุ๋ยเคลือบเปรียบเทียบกับปุ๋ยที่ไม่ได้เคลือบ โดยชั่ง
ปุ๋ ย ที่ เ คลื อ บ 1 กรั ม แช่ ใ นน้ํ า ที่ ป ราศจากไอออน
ปริมาณ 50 มล. และมีฝาปิดตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ปั่น
กวนโดยเครื่องปั่นกวนเชิงกลที่ความเร็วรอบ 100 รอบ/
นาที ทดสอบอั ต ราการปลดปล่ อ ยเป็ น ระยะเวลา 5
ชั่ ว โมง โดยทุ ก ๆชั่ ว โมงให้ นํ า สารละลายออกมา
(Tomaszewska and Jarosiewicz, 2006) จากนั้นนํา
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สารละลายไปวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณไนโตรเจนด้ ว ยวิ ธี
Kjeldahl

ผลการทดลองและอภิปรายผล
ความสามารถในการดู ด ซึ ม น้ํ า การซึ ม ผ่ า นของ
ความชื้นและความสามารถในการซึมผ่าน NH4+
ความสามารถในการดู ด ซึ ม น้ํ า การซึ ม ผ่ า น
ของความชื้น และการซึมผ่านของ NH4+ ของแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เท่ากับ 70/30 และ
80/20 ตามลํ า ดั บ แสดงดั ง รู ป ที่ 1-3 ซึ่ ง มี ค่ า
ความสามารถในการดูดซึมน้ํา การซึมผ่านของความชื้น
และการซึมผ่านของ NH4+ ของอัตราส่วน 70/30
มากกว่าอัตราส่วนเท่ากับ 80/20 โดยอัตราส่วนของพอ
ลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่มากกว่าจะมีความสามารถในการ
ดูดซึมน้ํา การซึมผ่านของความชื้น และการซึมผ่านของ
NH4+ สูงกว่า เนื่องจากหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) เป็นหมู่ที่มี
ขั้ ว และมี ค วามชอบน้ํ า ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ที่ พ บใน
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โครงสร้ า งของพอลิ ไ วนิ ล แอลกอฮอล์ ที่ มี ป ริ ม าณ
มากกว่า (Han et al.,2009) และเมื่อปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ต่างกัน พบว่าชิ้นทดสอบมีความสามารถใน
การดูดซึมน้ํา การซึมผ่านของความชื้น และการซึมผ่าน
ของ NH4+ ลดลงเมื่อปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์เพิ่มขึ้น
โดยพบว่าปริมาณร้อยละ 8 โดยน้ําหนักจะให้ผลการ
ทดสอบมีค่าน้อยที่สุด เนื่องจากมอนต์มอริลโลไนต์เป็น
สารตัวเติมที่มีโครงสร้างเป็นแผ่น เมื่อกระจายตัวอยู่บน
พอลิ-เมอร์ จะขัดขวางการดูดซึมน้ํา การซึมผ่านของ
ความชื้น และการซึมผ่านของ NH4+ มีผลให้ค่าการ
ทดสอบดังกล่าวลดลงเมื่อปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์
เพิ่มขึ้น สําหรับปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์เท่ากับร้อย
ละ 10 โดยน้ําหนักเป็นปริมาณที่สูงเกินไป ซึ่งทําให้เกิด
การเกาะกลุ่ม (agglomerate) ของมอนต์มอริลโลไนต์
(Chivrac et al., 2010) ทําให้ผลการทดสอบดังกล่าวมี
ค่าการทดสอบสูงกว่านาโนคอมพอสิตมีปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์เท่ากับร้อยละ 8 โดยน้ําหนัก

water absorption (%)

1350
80:20

1150

70:30

950
750
550
0

2

4

6

8

10

MMT content (%)

รูปที่ 1 ความสามารถในการดูดซึมน้ําของแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิตในอัตราส่วนต่างกัน
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moisture permeability (g m-2h-1)
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รูปที่ 2 ความสามารถในการซึมผ่านของความชื้นของแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิตในอัตราส่วนต่างกัน
NH4+ permeability (mg L-1 m-2h-1)
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รูปที่ 3 ความสามารถในการซึมผ่าน NH4+ ของแป้งมัน-สําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์
นาโนคอมพอสิตในอัตราส่วนต่าง ๆ
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ
ความสามารถในการย่อ ยสลายทางชีวภาพ
ด้ ว ยการฝัง ดิน ระยะเวลาทั้ง หมด 50วัน ของแป้ง มั น
สําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์
นาโนคอมพอสิต แสดงด้วยรูปที่ 4 และ5 พบว่าร้อยละ
ของน้ํ า หนั ก ที่ ห ายไปมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ตามระยะเวลาที่
เพิ่มขึ้น (Turorachi et al., 2000) ซึ่งน้ําหนักที่หายไป
ส่วนใหญ่เกิดจากแป้งและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ อาจ
ถูกบริโภคโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน (Taghi et al.,

2012) และชิ้นงานสามารถถูกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
(Magalhấes and Andrade, 2009) จากผลการ
ทดลองอัตราส่วนระหว่างแป้ง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
เท่ากับ 80/20 และ 70/30 พบว่าอัตราส่วน 80/20 มี
ค่าร้อยละการหายไปของน้ําหนักสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงเลือกอัตราส่วน 80/20/8 เป็นอัตราส่วนที่
นํามาใช้เตรียมเป็นวัสดุในการเคลือบปุ๋ย

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3

การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิ
ย ค XRD
น
า งของ
การศึ กษาการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้
มอนต์มอริลโลไนต์และพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตของ
แป้ง/พอลิไวนิลลแอลกอฮอล์/มออนต์มอริลโลไนต์ต์ ด้วย
เทคนิค XRD แสดงดังรูปที่ 6 พบว่าปรากฏพีคที
ค ่ 2
า
างระนาบบ 001
เท่ากับ 5.95 ซึ่งงแสดงค่าระยะห่างระหว่
ของมอนต์มอริลลโลไนต์เท่ากับ 1.51
1 nm สําหรั
า บ
โครงสร้างของพอลิเมอร์นาโนคออมพอสิตของแป้ง/พอลิ
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แ
/ มออนต์ ม อริ ล -โลไ นต์ อั ต ราส่ ว น
ไวนิ ล แอลกอฮอล์
80/200/8 ไม่ปรากฏพีคระนาบ
ค
001 ขอองมอนต์มอริลโลไนต์ในระบบนาโนคอ
ใ
อมพอสิต แสดงใหห้เห็นว่าสายโซ่
โมเลกุ ลของพอลิ เ มอรร์ ซึ่ ง ได้ แ ก่ แ ป้ ง แลละพอลิ ไ วนิ ล แอลกออฮอล์ ส ามารถเขข้ า ไปในโครงสร้ร้ า งของมอนต์ มอริลโลไนต์
โ
ทําให้โครงสร้างของมอนต์ต์มอริลโลไนต์ที่
เคยเรียงซ้
ย อนทับกันแตกกแยกออกจากกัน เกิดโครงสร้าง
แบบแยยกกระจาย

7
70

Weight loss (%)

6
60
10 daays

5
50
4
40

20 daays

3
30
30 daays

2
20
10

40 daays

0
70/30/0

70/30/2

70/30/4

70/30/6

770/30/8

70/30/10

50 daays

s
starch/PVOH/MMT

รูปที่ 4 ร้อยละะของน้ําหนักที่หายไปของชิ้นงานนของแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ล
อัตราส่
ต วน 70/30
และมออนต์มอริลโลไนต์์ปริมาณต่างกัน
700
600

Weight loss (%)

500
10 days
d
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20 days
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300

30 days
d

200

40 days
d

100

50 days
d

0
80/20/0

80/20/2

80/20/4

80/20/6

80/20/8

80/20/10

sttarch/PVOH/MMT

รูปที่ 5 ร้อยละะของน้ําหนักที่หายไปของชิ้นงานนของแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ล
อัตราส่
ต วน 80/20
และมออนต์มอริลโลไนต์์ปริมาณต่างกัน
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รูปที
ป ่ 6 X-ray patttern ของ (a) คือมอนต์
ม มอริลโลไนนต์ และ (b) คือพออลิเมอร์นาโนคอมมพอสิตอัตราส่วน 80/20/8

รูปทีท่ 7 ภาพถ่าย TEM แสดงอนุภาคของมอนต์ต์มอริลโลไนต์กระะจายอยู่ในพอลิเมอร์
ม คอมพอสิตของแป้งมันสําปะหลัง//พอลิไวนิลแอลกกอฮอล์อัตราส่วน 80/20/8
การรตรวจสอบสัณฐฐานวิทยาของพออลิเมอร์นาโนคออม
พออ-สิตด้วยกล้องจุจุลทรรศ์อิเล็คตรรอนแบบส่องผ่าน
า
(TEEM)
ท ่ อ ศึ ก ษากาาร
การตรวจจสอบสั ณ ฐานวิทยาเพื
กระะจายตัวของมอนนต์มอริลโลไนต์ในพอลิเมอร์นาโนนคอ มพอสิ ต แสดงดด้ ว ยรู ป ที่ 7 ลั ก ษณะการจั
ษ
ด เรี ยง
ย
โครรงสร้างของมอนตต์มอริลโลไนต์ ซึ่งแสดงในส่
ง
วนที่มีมีสี
เข้ม รูป (a) แสดงกาารจัดเรียงตัวของมอนต์มอริลโลไนนต์
แบบแยกกระจาย โโดยระยะห่างระหว่างชั้นผลึกแยยก
ง
นมากกขึ้น รูป (b) พอลิลิเมอร์คอมพอสิตที
ต ่
ห่างออกจากกั
ได้ มีการจัดเรียงแบบบแยกกระจาย ลัลกษณะโครงสร้าง
า
ก าวเมื่อนํามาเ ป็นวัส ดุสํา หรั บเคลื
เ อบปุ๋ ย จะช่วย
ว
ดังกล่
ขัดขวางการดู
ข
ดซึมน้ํา การซึมผ่านขอองความชื้น การซึซึม

ผ่านของ NH4+ และลดการปลดปล่อยแร่ธาตุอาหาร
ของปุ๋ยได้
การศึกษาการปลดปล่อยแแร่ธาตุไนโตรเจนนของปุ๋ยที่
เคลื อ บโด ยพอลิ เ มอร์ น าโโนคอมพอสิ ต ขอองแป้ ง มั น
สําปะหลัง พอลิไวนิลแอลกอฮอล์และมอนนต์มอริลโล
ไนต์
ปุป๋๋ยทางการค้าทั้ง 2 ชนิดที่เคลือบด้
บ วยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตอัตราส่วน 80/20/8 มีความหนา
0 มม. การทดดสอบอัตรา
ของฟิล์มที่เคลือบปุ๋ยเฉลี่ย 0.38
การปลดปลล่อยแร่ธาตุไนโตรรเจนของปุ๋ยตัวอยย่างแสดงไว้
ในรูป ที่ 8 พบว่า ปุ๋ยสูตร 16-16-16
1
และปุปุ๋ยสูตร 18ไ เคลือบด้วยพอลิลิเมอร์นาโนคอมพพอสิต จะมี
46-0 ที่ไม่ได้
ค่าการปลดดปล่อยแร่ธาตุไนโโตรเจนสูงมาก และคงที่เมื่อ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3

NH4+ release (%)

ระยะเวลานานขึ้น จากการทดสอบปุ๋ยจะละลายหมด
ภายในระยะเวลา 1 ชั่ ว โมง สํ า หรั บ ปุ๋ ย ทั้ ง 2 ชนิ ด ที่
เคลือบด้วย แป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
มอนต์มอริลโลไนต์ อัตราส่วน 80/20/8 จะมีอัตราการ
ปลดปล่อยแร่ธาตุไนโตรเจนน้อยกว่า เนื่องจากวัสดุที่
นํามาเคลือบปุ๋ยสามารถดูดซึมน้ําได้ไม่ดี และสกัดกั้น
ไม่ให้ธาตุอาหารในปุ๋ยละลายออกมาได้ ทําให้ปุ๋ยที่ถูก
เคลือบไม่สามารถปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารออกมาได้
ในช่วงระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยปุ๋ยสูตร 16-16-16 และ
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ปุ๋ ย สู ต ร 18-46-0 ที่ เ คลื อ บมี ก ารปลดปล่ อ ยแร่ ธ าตุ
ไนโตรเจนคงที่ ใ นช่ ว งเวลา 3 ชั่ ว โมงและมี ก าร
ปลดปล่อยแร่ธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลานาน
ขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยทั้ง 2 ชนิดที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตจากแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิล
แอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์ สามารถควบคุมการ
ละลายของปุ๋ย และปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาอย่างช้า ๆ
ได้

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

18-46-0
16-16-16
18-46-0
coated
16-16-16
coated
1

2

3
Time,h

4

5

รูปที่ 8 การปลดปล่อยแร่ธาตุไนโตรเจนของปุ๋ยเคลือบด้วยแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์มอนต์มอริลโลไนต์ อัตราส่วน 80/20/8 เปรียบเทียบกับปุ๋ยที่ไม่ได้เคลือบ

สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนี้สามารถเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอม
พอสิตจากแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
มอนต์มอริลโลไนต์ อัตราส่วนของพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตเท่ากับ 80/20/8 สามารถช่วยลดการซึมผ่านของ
แร่ธาตุไนโตรเจน ลดการปลดปล่อยแร่ธาตุไนโตรเจน
ของปุ๋ยตัวอย่างได้ และวัสดุมีความสามารถในการย่อย
สลายทางชีวภาพด้วยการฝังดิน การวิเคราะห์ลักษณะ
โครงสร้ า งของนาโนคอมพอสิ ต มี ลัก ษณะโครงสร้า ง
แบบแยกกระจาย ซึ่งจะช่วยขัดขวางการดูดซึมน้ํา การ
ซึมผ่านของความชื้น และการซึมผ่านของ
NH4+
สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับทําวัสดุเคลือบเพื่อลด
การปลดปล่อยแร่ธาตุของปุ๋ยได้
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