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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตจากแป้งมันสําปะหลัง พอลิไวนิล

แอลกอฮอล์ และมอนต์มอริลโลไนต์โดยวิธีแบบสารละลาย เพ่ือใช้เป็นวัสดุสําหรับเคลือบปุ๋ย ซ่ึงเตรียมโดยการผสม
แป้งมันสําปะหลังและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ท่ีอัตราส่วน 70/30 และ 80/20 โดยน้ําหนักกับมอนต์มอริลโลไนต์
ปริมาณต่าง ๆ กัน (2 4 6 8 และ 10 ส่วนโดยน้ําหนักแป้งมันสําปะหลังและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 100 ส่วน) แล้ว
นําไปหล่อเป็นแผ่นบนแม่แบบพลาสติก และทําให้แห้งในตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นนําแผ่น
นาโนคอมพอสิตท่ีเตรียมได้ไปวิเคราะห์การดูดซึมน้ํา ความสามารถในการซึมผ่านของความชื้น ความสามารถใน
การซึมผ่านของแอมโมเนียมไอออน ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพและวิเคราะห์โครงสร้าง จาก
การศึกษาพบว่าปริมาณของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในนาโนคอมพอสิตเพ่ิมข้ึน มีผลให้การดูดซึมน้ํา ความสามารถใน
การซึมผ่านของความชื้น และความสามารถในการซึมผ่านของแอมโมเนียมไอออนมีค่าเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม การ
เติมมอนต์มอริลโลไนต์มีผลทําให้การดูดซึมน้ํา ความสามารถในการซึมผ่านของความชื้น และความสามารถในการ
ซึมผ่านของแอมโมเนียมไอออนมีค่าลดลง ซ่ึงแปรผันตามปริมาณของมอนต์มอริลโลไนต์ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยภายหลังจาก
ฝังดินเป็นเวลา 50 วัน พบว่าร้อยละการหายไปของนํ้าหนักและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิ
เมอร์นาโนคอมพอสิตเพ่ิมข้ึน ผลของเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชันแสดงให้เห็นว่าพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตท่ีเตรียมได้มี
โครงสร้างเป็นแบบแยกกระจาย โดยสามารถยืนยันได้จากภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่าน ใน
งานวิจัยนี้ ปุ๋ยเม็ดทางการค้า NPK สูตร 16-16-16 และสูตร 18-46-0 นําไปห่อหุ้มด้วยนาโนคอมพอสิตของแป้ง/
พอลิไวนิลแอลกฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์ ท่ีอัตราส่วน 80/20/8 ด้วยเทคนิคการจุ่มเคลือบ จากนั้นนําไปวิเคราะห์
อัตราการปลดปล่อยไนโตรเจนโดยการใส่ในน้ําท่ีปราศจากไอออนตามระยะเวลาท่ีกําหนด พบว่าปุ๋ยตัวอย่างท่ี
เคลือบด้วยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิต มีอัตราการปลดปล่อยไนโตรเจนตํ่ากว่าปุ๋ยท่ีไม่ได้เคลือบ 
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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  ปุ๋ยท่ีควบคุมการ
ปลดปล่อย 

Keywords: Cassava starch, Poly(vinyl alcohol), Montmorillonite, Nanocomposite, Controlled-
release fertilizer 

 

บทนํา 
ประชากรไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกร ปุ๋ยนับเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อผลผลิตทาง
การเกษตร  โดยปุ๋ ย ท่ี ใส่ลง ไปในดินนั้ นจะมีการ
ปลดปล่อยแร่ธาตุท่ีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
อย่างไรก็ตาม หากใส่ปุ๋ยมากเกินไป จะทําให้เกิดการ
สูญเสียไปกับสิ่งแวดล้อมและพืชไม่สามารถดูดซึมแร่

ธาตุเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ จึงทําให้เกิดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยจึง
จําเป็นต้องมีการควบคุมความเข้มข้น เพราะหากปุ๋ยมี
ความเข้มข้นสูงมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อพืชโดยทํา
ให้เกิดความเสียหายกับพืชหรือบริเวณส่ิงแวดล้อม 
รอบ ๆ นั้น 
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วิธีหนึ่งท่ีช่วยลดการสูญเสียแร่ธาตุในดิน คือ 
การควบคุมอัตราการละลายของปุ๋ย (Wu and Liu, 
2008) โดยการนําเม็ดปุ๋ยมาเคลือบด้วยวัสดุต่าง ๆ 
(Tomaszewska and Jarosiewicz, 2006) เป็นการ
ช่วยลดอัตราการละลายของปุ๋ยได้ อีกท้ังยังช่วยให้เกิด
ประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยลดการถูกชะของปุ๋ยออก
จากดินโดยนํ้าฝน เพ่ือช่วยขยายระยะเวลาในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของปุ๋ย และยังช่วยลดความถ่ีในการใช้ปุ๋ย
อีกด้วย 

การใช้ปุ๋ยละลายช้าจึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วย
ประหยัดปุ๋ยและลดปัญหาส่ิงแวดล้อม (Ni et al., 
2009) ปุ๋ยละลายช้ามีกลไกการทํางานโดยทําให้มีการ
ปลดปล่อยแร่ธาตุอย่างช้าๆโดยการเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วย
วัสดุต่าง ๆ โดยทั่วไปวัสดุท่ีใช้ในการเคลือบปุ๋ยจะเป็น
พอลิเมอร์ท่ีมีราคาสูง ซ่ึงส่งผลให้ปุ๋ยละลายช้ามีต้นทุนท่ี
สูงตามไปด้วย ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิต 
จึงควรเลือกใช้พอลิเมอร์ท่ีมีราคาถูกเน้นวัสดุท่ีหาได้ง่าย 
สามารถละลายนํ้าได้และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพ
ได้อีกด้วย (ณัฐ, 2545) โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น แป้ง 
เซลลูโลส โปรตีน (Turorachi et al., 2000) จาก
การศึกษาพบว่าแป้งมัน-สําปะหลัง (cassava starch) 
เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสุด 
เนื่องจากเป็นวัตถุดิบท่ีมีราคาถูก สามารถหาได้ง่าย
ภายในประเทศและสามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยัง
นําไปข้ึนรูปได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งท่ีจะ
เตรียมวัสดุสําหรับเคลือบปุ๋ยจากพอลิเมอร์นาโนคอม- 
พอสิตท่ีสามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพจากแป้งมันสําปะหลัง (Wilhelm et al., 2003) 
อย่างไรก็ตาม ชิ้นงานท่ีเตรียมจากแป้งมันสําปะหลังมี
ความเปราะ แตกง่าย และสามารถดูดซึมน้ําได้สูงมาก 
เพ่ือลดปัญหาด้านความเปราะ และการปรับปรุงสมบัติ

ด้านความแข็งแรง จึงได้นําพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 
(poly (vinyl alcohol) PVOH) และมอนต์มอริล- 
โลไนต์ (MMT) มาใช้ร่วมด้วย โดยท่ีพอลิไวนิล- 
แอลกอฮอล์ (Han et al., 2009) เป็นเทอร์โมพลาสติก
ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถย่อยสลายได้โดยวิธี
ชีวภาพ นอกจากนี้ยังสามารถละลายในน้ําได้ดีอีกด้วย 
(Lou et al., 2012) ซ่ึงถูกนําไปใช้ในงานเฉพาะทาง 
ผลิตภัณฑ์หลายประเภทท่ีสามารถบรรจุในฟิล์มท่ี
ละลายน้ําได้ จัดเป็นเทอร์โมพลาสติกท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 
จึงเหมาะท่ีจะนํามาใช้เติมลงไปในแป้งมันสําปะหลัง 
(Dean et al., 2008) สําหรับมอนต์มอริลโลไนต์เป็น
สาร ตั ว เ ติมประ เภทอะลู มิ โน ซิลิ เ กต  ( alumino 
silicates) เป็นวัสดุท่ีพบมากในธรรมชาติ (Wilhelm et 
al., 2003) และมีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงสมบัติ
ของพอลิเมอร์ (Chen and Evan, 2005) เนื่องจาก
โครงสร้างของมอนต์มอริลโลไนต์ประกอบด้วยชั้น 
ซิลิเกตท่ีมีขนาด 1 นาโนเมตร ท่ีจัดเรียงตัวซ้อนกัน
อย่างเป็นระเบียบ โดยชั้นซิลิเกตเหล่านี้สามารถแตก
ออกได้ง่ายและเม่ือชั้นซิลิเกตแตกออกจะเกิดการ
กระจายตัวในระดับนาโนในพอลิเมอร์เมทริกซ์เรียกว่า
นาโนคอมพอสิต (nanocomposite) ชั้นซิลิเกตเหล่านี้
เป็นสารเสริมแรงท่ีมีขนาดเล็กระดับนาโน ทําให้มีพ้ืนท่ี
ผิวมาก ส่งผลให้เกิดอันตรกิริยากับพอลิเมอร์เมทริกซ์ได้
ดี จึงมีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงสมบัติของ 
พอลิเมอร์แม้ใช้ในปริมาณน้อย (Ardakania and 
Nazari, 2010) ดังนั้นจึงมีการนํามอนต์มอริลโลไนต์มา
ใช้ในการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ทําให้สามารถ
ขัดขวางการซึมผ่านของไอนํ้า และก๊าซ เช่น ออกซิเจน 
และคาร์บอนไดออกไซด์ได้ (Chivrac et al., 2010) 
ปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ท่ีเหมาะสมควรตํ่ากว่าร้อย
ละ 10 โดยน้ําหนัก หากใช้ในปริมาณท่ีมากเกินไปจะ
ทําให้เกิดการเกาะกลุ่ม (agglomerate) ของมอนต์- 
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มอริลโลไนต์ ลักษณะโครงสร้างคอมพอสิตของมอนต์- 
มอริลโลไนต์จะเกิดข้ึนใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) คอมพอ- 
สิตแบบด้ังเดิมท่ีไม่มีการขยายตัวของระยะห่างระหว่าง
ชั้นของมอนต์มอริล-โลไนต์ 2) นาโนคอมพอสิตท่ีมีการ
กระจายตัวแบบระยะระหว่างชั้นของมอนต์มอริลโลไนต์
ขยายกว้างข้ึน (intercalate) และ 3) นาโนคอมพอสิต
ท่ี มีการกระจายตัวแบบแยกกระจาย  (exfoliate) 
(Adakania and Nazari, 2010) โดยงานวิจัยนี้ทําการ
เต รี ยมพอลิ เ มอร์ น า โนคอมพอสิ ตจากแป้ ง มัน
สําปะหลัง/พอลิไวนิล-แอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์ 
สําหรับเป็นวัสดุในการเคลือบปุ๋ย การขึ้นรูปชิ้นงานใช้
เทคนิคการหล่อแบบ โดยศึกษาหาภาวะท่ีเหมาะสมใน
การข้ึนรูป ตรวจสอบสมบัติการดูดซึมน้ํา การซึมผ่าน
ของความชื้น การซึมผ่านของแอมโมเนียมไอออน 
(NH4

+) การย่อยสลายทางชีวภาพ วิเคราะห์ลักษณะ
โครงสร้างของพอลิเมอร์คอม-พอสิตและการปลดปล่อย
ไนโตรเจนของปุ๋ย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
วัสดุและสารเคมีในงานวิจัย 

แป้งมันสําปะหลัง จากบริษัทอุตสาหกรรม
แป้งไทย (จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย) พอลิไวนิล-
แอลกอฮอล์น้ําหนักโมเลกุล 77,000-82,000 จาก
บริษัท Ajax Finechem (รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย) โซเดียมมอนต์มอริลโลไนต์ (Na-MMT) 
ชื่อทางการค้า คือ Mac-Gel จาก บริษัทไทยนิปปอน
เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม (จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศ
ไทย) ฟอร์มัลดีไฮด์ความเข้มข้นร้อยละ38 บิวทานอล 
กลีเซอรอล แอมโมเนียมซัลเฟต สารเคมีท้ังหมดเป็น

เกรดวิเคราะห์ จากบริษัท Ajax Finechem (รัฐ 
นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย) 
การ เตรี ยม ฟิล์ มนาโนคอมพอ สิตของแป้ ง มัน
สําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์ 

เตรียมสารดิสเพอร์สชันของมอนต์มอริล- 
โลไนต์โดยใช้น้ํากลั่นเป็นตัวกลางท่ีความเข้มข้นร้อยละ 
10 โดยน้ําหนัก (Kampeerapappun et al., 2007) 
ด้วยเคร่ืองปั่นกวนเชิงกล ความเร็วรอบ 600 รอบต่อ
นาที ระยะเวลา 1ชั่วโมง จากน้ันเตรียมสารละลายของ
แป้งมันสําปะหลังโดยละลายในนํ้ากลั่นท่ีความเข้มข้น
ร้อยละ 4 โดยนํ้าหนัก ผสมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ท่ี
ความเข้มข้นร้อยละ 4 โดยน้ําหนัก จากนั้นนําสาร 
ดิสเพอร์สชันของมอนต์มอริลโลไนต์ ผสมกับสารละลาย
แป้งและสารละลายพอลิไวนิล-แอลกอฮอล์ท่ีเตรียม
ได้มาผสมกันด้วยอัตราส่วนโดยน้ําหนัก ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 ให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิเจลติไนเซชัน 75–80 
องศาเซลเซียส (Wilhelm et al., 2003) ปั่นกวน
สารละลายด้วยเคร่ืองปั่นกวนเชิงกล จากนั้นเติมฟอร์
มัลดีไฮด์ ปริมาณร้อยละ10 ของน้ําหนักแป้งและพอลิ-
ไวนิลแอลกอฮอล์ เ พ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงภายใน
โครงสร้างแบบร่างแห (Han et al., 2009) เติม 
กลีเซอรอล ปริมาณร้อยละ 20 ของนํ้าหนักแป้ง เพ่ือ
เป็นพลาสติไซเซอร์สําหรับแป้ง(Huang et al., 2004) 
เติมบิวทานอลเล็กน้อยเพ่ือกําจัดฟองท่ีเกิดข้ึน จากนั้น
ปั่นกวนสารละลายเป็นเวลา 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นเท
สารละลายท่ีเตรียมได้ลงในแม่แบบพลาสติก นําไปอบ
ในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนกระทั่งแห้ง วัด
ความหนาแผ่นชิ้นงานด้วยไมโครมิเตอร์ มีความหนา
เฉลี่ย 0.34 0.02มิลลิเมตร เก็บแผ่นชิ้นงานในเดซิเค- 
เตอร์ก่อนนําไปทดสอบสมบัติต่อไป 
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ตารางท่ี1 สัญลักษณ์ของอัตราส่วนต่าง ๆ C/P/M โดย C คือ น้ําหนักของแป้งมันสําปะหลัง (กรัม) P คือน้ําหนัก
ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (กรัม) และ M คือน้ําหนักของมอนต์มอริลโลไนต์ (กรัม) 

สัญลักษณ์ 
ปริมาณ (กรัม) 

สัญลักษณ์ 
ปริมาณ (กรัม) 

C P M C P M 
70/30/0 70 30 0 80/20/0 80 20 0 
70/30/2 70 30 2 80/20/2 80 20 2 
70/30/4 70 30 4 80/20/4 80 20 4 
70/30/6 70 30 6 80/20/6 80 20 6 
70/30/8 70 30 8 80/20/8 80 20 8 
70/30/10 70 30 10 80/20/10 80 20 10 

 

การทดสอบความสามารถในการดูดซึมน้ํา 
ตัดแผ่นทดสอบขนาด 30×30 มม.จํานวน 5 

ชิ้นชั่งน้ําหนักแผ่น ทดสอบ แล้วนําแผ่นทดสอบมาแช่
น้ํากลั่นเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นชั่งน้ําหนักเพ่ือดู
น้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไป การดูดซึมน้ําคํานวณได้จาก
สูตร 

ร้อยละการดูดซึมน้ํา = W1‐W0

W0
100 

เม่ือ  W1  คือ น้ําหนักแผ่นทดสอบหลังแช่น้ําเป็นเวลา 
3 ชั่วโมง 
       W0 คือ น้ําหนักแผ่นทดสอบก่อนแช่น้ํา 
การทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของความชื้น 

นําแผ่นทดสอบปิดปากบีกเกอร์ท่ีมีขนาดเส้น- 
ผ่านศูนย์กลาง 6 ซม. ทาขอบบีกเกอร์ด้วยกาวพอลิ- 
ไวนิลแอซิเตตเพ่ือให้แผ่นตัวอย่างปิดสนิทกับบีกเกอร์ 
ซ่ึงภายในบรรจุด้วยซิลิกาเจล (ชั่งน้ําหนักท่ีแน่นอน) 
วางบีกเกอร์ไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง ซ่ึงวางอยู่ภายในภาชนะ
ปิดฝาท่ีมีน้ําปราศจากไอออนบรรจุอยู่ เป็นระยะเวลา 
24 ชั่วโมง เม่ือครบระยะเวลาท่ีกําหนด นําซิลิกาเจลไป
ชั่งน้ําหนัก เพ่ือดูน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลง ทําการทดสอบ
จํานวน 3 ซํ้า การซึมผ่านของความชื้นคํานวณได้จาก
สูตร 

MP = ∆  

เม่ือ MP  คือ การซึมผ่านของนํ้ามีหน่วยเป็น g•m-2h-1 

     ∆m คือ น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนของซิลิกาเจลมีหน่วย
เป็น g 
       t  คือ เวลา (24 ชั่วโมง) 
       S  คือ ขนาดพ้ืนท่ีของแผ่นทดสอบมีค่าเท่ากับ 
2.826×10-3 m2 (Han et al., 2009) 
การทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของ NH4

+ 
นําแผ่นทดสอบปิดปากบีกเกอร์ท่ีมีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 6 ซม. ทาขอบบีกเกอร์ด้วยกาวพอลิ- 
ไวนิลแอซิเตตเพ่ือให้แผ่นตัวอย่างปิดสนิทกับบีกเกอร์ 
ซ่ึงภายในบรรจุสารละลาย (NH4)2SO4 ปริมาณ 50 มล. 
มีความเข้มข้นของ NH4

+ 7500 มก./ลิตร วางอยู่ในบีก
เกอร์ท่ีบรรจุน้ําปราศจากไอออนปริมาณ 200 มล. วาง
บีกเกอร์ไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง เม่ือ
ครบเวลาท่ีกําหนดให้นําน้ําปราศจากไอออนท่ีบรรจุใน
บีกเกอร์ นําไปวิเคราะห์หาความเข้มข้นของ NH4

+ด้วย
วิธี Kjeldahl (พีรพงศ์, 2545) ทําการทดสอบจํานวน 3 
ซํ้า ความสามารถในการซึมผ่านของ NH4

+ คํานวณได้
จาก 

NP = ∆  
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เม่ือ NP คือ การซึมผ่านของ NH4
+ มีหน่วยเป็น  

mg•L-1m-2 h-1 

        ∆C  คือ ความเข้มข้นของ NH4
+ ในน้ํากลั่น 

      t  คือ เวลา (2 ชั่วโมง) 
      S คือ ขนาดพ้ืนท่ีของแผ่นทดสอบมีค่าเท่ากับ 
2.826×10-3 m2 (Han et al., 2009) 
การทดสอบความสามารถในการย่อยสลายทาง
ชีวภาพ 

ศึกษาความสามารถในการย่อยสลายทาง
ชีวภาพโดยวิธีการชั่งน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตัดแผ่น
ทดสอบขนาด 30×30 มม. จํานวน 5 ชิ้นต่อหนึ่งช่วง
ระยะเวลาทดสอบ ทําให้แห้งในเดซิเคเตอร์ ชั่งน้ําหนัก
ท่ีแน่นอน นําแผ่นทดสอบฝังลงดินให้ลึกจากผิวดิน 5 
ซม. โดยใช้ดินร่วนปนทราย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง ควบคุมความชื้น
ของดินท่ีร้อยละ 30 ทําการทดสอบความสามารถใน
การย่อยสลายเป็นระยะเวลา 10 20 30 40 และ 50 
วันตามลําดับ เม่ือครบกําหนด นําแผ่นทดสอบมาชั่ง
น้ําหนักเพ่ือหาน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปความสามารถ
ในการย่อยสลายทางชีวภาพคํานวณได้จาก 

ร้อยละน้ําหนักท่ีหายไป = W0‐W1

W0
100 

เม่ือ W1  คือ น้ําหนักแผ่นทดสอบเมื่อระยะเวลาผ่านไป
ตามที่กําหนด 
      W0  คือ น้ําหนักแผ่นทดสอบเริ่มต้น 
 

การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD 
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง X-ray 

diffractometer ย่ีห้อ Philips X’Pert แหล่งกําเนิด
รังสีเอกซ์ :CuK ให้รังสีท่ีมีความยาวคลื่น 0.1542 นา
โนเมตร โดยวัดท่ีมุม 2 ต้ังแต่ 2-20 องศา อัตรา
ความเร็ว 0.02 องศา/วินาที คํานวณระยะห่างระหว่าง
ระนาบ 001 (d001) (Kampeerapappun et al., 

2007) ของมอนต์มอริลโลไนต์ จากสมการของแบรกก์ 
(Bragg’s equation) ดังนี้ 

n = 2d•sin  

การตรวจสอบสัณฐานวิทยาพอลิเมอร์นาโนคอมพอ
สิตของแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
มอนต์มอริลโลไนต์พอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) 

ศึกษาลักษณะโครงสร้างและการจัดเรียงตัว
ของมอนต์มอริลโลไนต์ในพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิต 
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านรุ่น 
JEOL JEM-2010 โดยกระแสไฟฟ้าท่ีความต่างศักย์ 
200 กิโลโวลต์ และกําลังขยาย 20,000 เท่า เตรียม
ชิ้นงานโดยเคร่ือง Leica Ultracut microtrome 
(Cryo-Utramicrotome) ชิ้นงานมีความหนา 90 nm 
ด้วยมีดแก้วท่ีอุณหภูมิ -110 องศาเซลเซียส 
การศึกษาการปลดปล่อยไนโตรเจนของปุ๋ยท่ีเคลือบ
โดยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตของแป้งมันสําปะหลัง/
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์ 

 ศึกษาการปลดปล่อยไนโตรเจนของปุ๋ยทาง
การค้า สูตร 16-16-16 และสูตร 18-46-0 ท่ีเคลือบโดย
พอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตอัตราส่วน 80/20/8 ซ่ึงเป็น
อัตราส่วนท่ีให้ค่าความสามารถในการดูดซึมน้ํา การซึม
ผ่านของความชื้น และการซึมผ่านของ NH4

+ น้อยท่ีสุด 
โดยใช้วิธีจุ่มเคลือบ ทดสอบการปลดปล่อยไนโตรเจน
ของปุ๋ยเคลือบเปรียบเทียบกับปุ๋ยท่ีไม่ได้เคลือบ โดยชั่ง
ปุ๋ย ท่ี เคลือบ  1 กรัม แช่ในน้ํ า ท่ีปราศจากไอออน 
ปริมาณ 50 มล. และมีฝาปิดต้ังท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง ปั่น
กวนโดยเคร่ืองปั่นกวนเชิงกลท่ีความเร็วรอบ 100 รอบ/
นาที ทดสอบอัตราการปลดปล่อยเป็นระยะเวลา 5 
ชั่ ว โมง  โดยทุกๆชั่ ว โมงให้นํ าสารละลายออกมา 
(Tomaszewska and Jarosiewicz, 2006) จากนั้นนํา
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สารละลายไปวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนด้วยวิธี 
Kjeldahl 
 

 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
ความสามารถในการดูดซึมน้ํา การซึมผ่านของ
ความชื้นและความสามารถในการซึมผ่าน NH4

+ 
ความสามารถในการดูดซึมน้ํา การซึมผ่าน

ของความชื้น และการซึมผ่านของ NH4
+ ของแป้งมัน- 

สําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เท่ากับ 70/30 และ 
80 /20  ตามลํ า ดับ  แสดง ดั ง รูป ท่ี  1 -3  ซ่ึ ง มี ค่ า
ความสามารถในการดูดซึมน้ํา การซึมผ่านของความชื้น 
และการซึมผ่านของ NH4

+ ของอัตราส่วน 70/30 
มากกว่าอัตราส่วนเท่ากับ 80/20 โดยอัตราส่วนของพอ
ลิไวนิลแอลกอฮอล์ท่ีมากกว่าจะมีความสามารถในการ
ดูดซึมน้ํา การซึมผ่านของความชื้น และการซึมผ่านของ 
NH4

+ สูงกว่า เนื่องจากหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) เป็นหมู่ท่ีมี
ข้ัวและมีความชอบน้ํา ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญท่ีพบใน

โครงสร้างของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ท่ี มีปริมาณ
มากกว่า (Han et al.,2009) และเม่ือปริมาณมอนต์- 
มอริลโลไนต์ต่างกัน พบว่าชิ้นทดสอบมีความสามารถใน
การดูดซึมน้ํา การซึมผ่านของความชื้น และการซึมผ่าน
ของ NH4

+ ลดลงเมื่อปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์เพ่ิมข้ึน 
โดยพบว่าปริมาณร้อยละ 8 โดยน้ําหนักจะให้ผลการ
ทดสอบมีค่าน้อยท่ีสุด เนื่องจากมอนต์มอริลโลไนต์เป็น
สารตัวเติมท่ีมีโครงสร้างเป็นแผ่น เม่ือกระจายตัวอยู่บน
พอลิ-เมอร์ จะขัดขวางการดูดซึมน้ํา การซึมผ่านของ
ความชื้น และการซึมผ่านของ NH4

+ มีผลให้ค่าการ
ทดสอบดังกล่าวลดลงเม่ือปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์
เพ่ิมข้ึน สําหรับปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์เท่ากับร้อย
ละ 10 โดยน้ําหนักเป็นปริมาณท่ีสูงเกินไป ซ่ึงทําให้เกิด
การเกาะกลุ่ม (agglomerate) ของมอนต์มอริลโลไนต์ 
(Chivrac et al., 2010) ทําให้ผลการทดสอบดังกล่าวมี
ค่าการทดสอบสูงกว่านาโนคอมพอสิตมีปริมาณมอนต์- 
มอริลโลไนต์เท่ากับร้อยละ 8 โดยน้ําหนัก 

 

 
รูปท่ี 1 ความสามารถในการดูดซึมน้ําของแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอม-

พอสิตในอัตราส่วนต่างกัน 
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รูปท่ี 2 ความสามารถในการซึมผ่านของความชื้นของแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโล-

ไนต์นาโนคอมพอสิตในอัตราส่วนต่างกัน 
 

 
รูปท่ี 3 ความสามารถในการซึมผ่าน NH4

+ ของแป้งมัน-สําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์  
นาโนคอมพอสิตในอัตราส่วนต่าง ๆ 

 

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ 
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ

ด้วยการฝังดินระยะเวลาท้ังหมด 50วัน ของแป้งมัน
สําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์ 
นาโนคอมพอสิต แสดงด้วยรูปท่ี 4 และ5 พบว่าร้อยละ
ของน้ําหนักท่ีหายไปมีค่าเ พ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ี
เพ่ิมข้ึน (Turorachi et al., 2000) ซ่ึงน้ําหนักท่ีหายไป
ส่วนใหญ่เกิดจากแป้งและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ อาจ
ถูกบริโภคโดยจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในดิน (Taghi et al., 

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

 
 

14

16

18

20

22

24

26

0 2 4 6 8 10

m
ois

tu
re

  p
er

m
ea

bil
ity

 (g
 m

-2
h-1

)

MMT content (%)

  80:20

  70:30

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2 4 6 8 10

NH
4+ 

pe
rm

ea
bil

ity
 (m

g L
-1

m
-2
h-1

)

MMT content (%)

80/20

70/30



งานวิจัย 
 

 

การวิเคราะห์โค
การศึ

มอนต์มอริลโลไ
แป้ง/พอลิไวนิล
เทคนิค XRD 
เท่ากับ 5.95 ซ่ึง
ของมอนต์มอริล
โครงสร้างของพ
 

รูปท่ี 4 ร้อยละ
และมอ

 

รูปท่ี 5 ร้อยละ
และมอ

 

รงสร้างผลึกด้วย
กษาการเปลี่ยน
นต์และพอลิเมอ

ลแอลกอฮอล์/มอ
แสดงดังรูปท่ี 6 

งแสดงค่าระยะห่า
ลโลไนต์เท่ากับ 1
อลิเมอร์นาโนคอ

ะของนํ้าหนักท่ีห
อนต์มอริลโลไนต์

ะของนํ้าหนักท่ีห
อนต์มอริลโลไนต์

2

3

4

5

6

7

W
eig

ht
 lo

ss
 (%

)

0

10

20

30

40

50

60

70

W
eig

ht
 lo

ss
 (%

)

วารสารวิทยา

ยเทคนิค XRD 
นแปลงโครงสร้า
ร์นาโนคอมพอสิ
อนต์มอริลโลไนต์
พบว่าปรากฏพีค
างระหว่างระนาบ
1.51 nm สํา
อมพอสิตของแป้ง

ายไปของชิ้นงาน
์ปริมาณต่างกัน 

ายไปของชิ้นงาน
์ปริมาณต่างกัน 

0

10

20

30

40

50

60

70

70/30/0 70/30/2

s

0

0

0

0

0

0

0

0

80/20/0 80/20/2

st

ศาสตร์ มข. ปีท่ี 

งของ
ตของ

ต์ ด้วย
คท่ี 2 
บ 001 
าหรับ
/พอลิ

ไวนิลแ
80/20
โลไนต์ใ
โมเลกุ
แอลกอ
มอริลโ
เคยเรีย
แบบแย

นของแป้งมันสําป

นของแป้งมันสําป

70/30/4 70/30/6 7

starch/PVOH/MMT

80/20/4 80/20/6 8

tarch/PVOH/MMT

43 ฉบับท่ี 3 

แอลกอฮอล์/มอ
0/8 ไม่ปรากฏพีค
ในระบบนาโนคอ
ลของพอลิเมอร
อฮอล์สามารถเข
โลไนต์ ทําให้โคร
ยงซ้อนทับกันแตก
ยกกระจาย 

ะหลัง/พอลิไวนิล

ะหลัง/พอลิไวนิล

70/30/8 70/30/10

10 da

20 da

30 da

40 da

50 da

0/20/8 80/20/10

10 d

20 d

30 d

40 d

50 d

อนต์มอริล-โลไ
คระนาบ 001 ขอ
อมพอสิต แสดงให
ร์ซ่ึงได้แก่แป้งแล
ข้าไปในโครงสร้
งสร้างของมอนต์
กแยกออกจากกัน

 
ลแอลกอฮอล์ อัต

 
ลแอลกอฮอล์ อัต

ays

ays

ays

ays

ays

days

days

days

days

days

511 

นต์อัตราส่วน 
องมอนต์มอริล- 
ห้เห็นว่าสายโซ่
ละพอลิไวนิล- 
ร้างของมอนต์- 
ต์มอริลโลไนต์ท่ี
น เกิดโครงสร้าง

ตราส่วน 70/30 

ตราส่วน 80/20 



512
 

 

รูป
 

รูปท

 

การ
พอ
(TE

กระ
คอ
โคร
เข้ม
แบ
ห่าง
ได้ 
ดังก
ขัดข

2 

ปท่ี 6 X-ray patt

ท่ี 7 ภาพถ่าย 
สําปะหลัง/

รตรวจสอบสัณฐ
อ-สิตด้วยกล้องจุ
EM) 

การตรวจ
ะจายตัวของมอน
มพอสิต แสดงด
รงสร้างของมอนต
ม รูป (a) แสดงกา
บแยกกระจาย โ
งออกจากกันมาก
มีการจัดเรียงแบ
กล่าวเม่ือนํามาเ
ขวางการดูดซึมนํ้

KKU

tern ของ (a) คือม

TEM แสดงอ
/พอลิไวนิลแอลก

ฐานวิทยาของพอ
จุลทรรศ์อิเล็คตร

จสอบสัณฐานวิท
นต์มอริลโลไนต์ใ
ด้วยรูปท่ี 7 ลักษ
ต์มอริลโลไนต์ ซ่ึง
ารจัดเรียงตัวของ
โดยระยะห่างระ
กข้ึน รูป (b) พอลิ
บบแยกกระจาย ล
ป็นวัสดุสําหรับเ

นํ้า การซึมผ่านขอ

U Science Journ

มอนต์มอริลโลไน

นุภาคของมอนต์
กอฮอล์อัตราส่วน 

อลิเมอร์นาโนคอ
รอนแบบส่องผ่า

ทยาเพ่ือศึกษากา
นพอลิเมอร์นาโน
ษณะการจัดเรีย
งแสดงในส่วนท่ีมี
มอนต์มอริลโลไน
หว่างชั้นผลึกแย
ลิเมอร์คอมพอสิต
ลักษณะโครงสร้า
เคลือบปุ๋ย จะช่ว
องความชื้น การซึ

nal Volume 43 

นต์ และ (b) คอืพอ
 

 
ต์มอริลโลไนต์กระ
80/20/8 

อม
าน

าร
น- 
ยง
มีสี
นต์
ยก
ตท่ี
าง
วย
ซึม

ผ่านของ 
ของปุ๋ยได้ 
การศึกษา
เคลือบโด
สําปะหลัง
ไนต์ 

ป๋
เมอร์นาโน
ของฟิล์มท่ี
การปลดปล
ในรูปท่ี 8 
46-0 ท่ีไม่ไ
ค่าการปลด

Number 3 

 
อลิเมอร์นาโนคอม

ะจายอยู่ในพอลิเม

NH4
+ และลดก

การปลดปล่อยแ
ยพอลิเมอร์นาโ
 พอลิไวนิลแอล

ปุ๋ยทางการค้าท้ัง
คอมพอสิตอัตรา
เคลือบปุ๋ยเฉลี่ย 0
ล่อยแร่ธาตุไนโตร
พบว่าปุ๋ยสูตร 1
ได้เคลือบด้วยพอลิ
ดปล่อยแร่ธาตุไนโ

มพอสิตอัตราส่วน

มอร์คอมพอสิตข

ารปลดปล่อยแร่

แร่ธาตุไนโตรเจน
โนคอมพอสิตขอ
กอฮอล์และมอน

 2 ชนิดท่ีเคลือบ
ส่วน 80/20/8 มี
0.38 มม. การทด
รเจนของปุ๋ยตัวอย
16-16-16 และปุ๋
ลิเมอร์นาโนคอมพ
โตรเจนสูงมาก แ

Research 

น 80/20/8 

 
องแป้งมัน-

ธาตุอาหาร

นของปุ๋ยท่ี
องแป้งมัน
นต์มอริลโล

บด้วยพอลิ- 
มีความหนา
ดสอบอัตรา
ย่างแสดงไว้
ปุยสูตร 18-
พอสิต จะมี
ละคงท่ีเม่ือ



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 43 ฉบับท่ี 3 513 
 

 

ระยะเวลานานข้ึน จากการทดสอบปุ๋ยจะละลายหมด
ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง สําหรับปุ๋ยท้ัง 2 ชนิดท่ี
เคลือบด้วย แป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
มอนต์มอริลโลไนต์ อัตราส่วน 80/20/8 จะมีอัตราการ
ปลดปล่อยแร่ธาตุไนโตรเจนน้อยกว่า เนื่องจากวัสดุท่ี
นํามาเคลือบปุ๋ยสามารถดูดซึมน้ําได้ไม่ดี และสกัดกั้น
ไม่ให้ธาตุอาหารในปุ๋ยละลายออกมาได้ ทําให้ปุ๋ยท่ีถูก
เคลือบไม่สามารถปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารออกมาได้
ในช่วงระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยปุ๋ยสูตร 16-16-16 และ

ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ท่ีเคลือบมีการปลดปล่อยแร่ธาตุ
ไนโตรเจนคง ท่ี ในช่ วง เวลา  3 ชั่ ว โมงและมีการ
ปลดปล่อยแร่ธาตุไนโตรเจนเพ่ิมข้ึนเม่ือระยะเวลานาน
ข้ึน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยท้ัง 2 ชนิดท่ีเคลือบด้วยพอลิ- 
เมอร์นาโนคอมพอสิตจากแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิล
แอลกอฮอล์/มอนต์มอริลโลไนต์ สามารถควบคุมการ
ละลายของปุ๋ย และปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาอย่างช้า ๆ 
ได้ 

 

 
รูปท่ี 8 การปลดปล่อยแร่ธาตุไนโตรเจนของปุ๋ยเคลือบด้วยแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์มอนต์มอริล-

โลไนต์ อัตราส่วน 80/20/8 เปรียบเทียบกับปุ๋ยท่ีไม่ได้เคลือบ 
 

สรุปผลการทดลอง 
งานวิจัยนี้สามารถเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอม

พอสิตจากแป้งมันสําปะหลัง/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/
มอนต์มอริลโลไนต์ อัตราส่วนของพอลิเมอร์นาโนคอม- 
พอสิตเท่ากับ 80/20/8 สามารถช่วยลดการซึมผ่านของ
แร่ธาตุไนโตรเจน ลดการปลดปล่อยแร่ธาตุไนโตรเจน
ของปุ๋ยตัวอย่างได้ และวัสดุมีความสามารถในการย่อย
สลายทางชีวภาพด้วยการฝังดิน การวิเคราะห์ลักษณะ
โครงสร้างของนาโนคอมพอสิต มีลักษณะโครงสร้าง
แบบแยกกระจาย ซ่ึงจะช่วยขัดขวางการดูดซึมน้ํา การ
ซึมผ่านของความชื้น และการซึมผ่านของ NH4

+ 

สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับทําวัสดุเคลือบเพ่ือลด
การปลดปล่อยแร่ธาตุของปุ๋ยได้ 
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