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บทคัดย่อ 

พอลิแอลแล็คไทด์ (PLLA) เป็นพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีการน ามาประยุกต์ใช้งานอย่าง
กว้างขวาง แต่ยังมีข้อเสียคือเปราะหักง่าย และทนความร้อนต่ า แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถท าโดย
การท าให้ PLLA เกิดเป็นโคพอลิเมอร์กับพอลิเมอร์ชนิดอ่ืน และการท าให้เกิดสเตอริโอคอมเพล็กซ์ งานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิแอลแล็คไทด์ กับพอลิเอทิลีนไกลคอล  
(PEG) (PLLA-PEG-PLLA) ที่น้ าหนักโมเลกุลของ PEG ที่มีค่าแตกต่างกันคือ 400 4,000 และ 35,000g/mol 
เปรียบเทียบกับ PLLA ที่สังเคราะห์ขึ้นให้มีช่วงน้ าหนักโมเลกุลที่ใกล้เคียงกัน ที่น้ าหนักโมเลกุลของ PLLA 
ในช่วงต่ า (100,000 g/mol) และสูง (200,000 g/mol)  และเตรียมวัสดุสเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแล็กไทด์
จากพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้โดยการผสมกับพอลิดีแล็คไทด์ PDLA (PLLA/PDLA และ PLLA-PEG-
PLLA/PDLA) ชิ้นงานถูกขึ้นรูปด้วยกระบวนการหล่อฟิล์ม และกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชิ้นงานที่ได้ถูกวิเคราะห์
ด้วยเทคนิค Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) ซึ่งพบว่าพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้มี
โครงสร้างเป็นตามเป้าหมายการวิจัย ผลจากเทคนิค 1H-NMR และ Gel Permeation Chromatography 
(GPC) แสดงให้เห็นว่าพอลิเมอร์ทุกชนิดที่สังเคราะห์ได้มีน้ าหนักโมเลกุลตามที่ได้ค านวณไว้ตามเป้าหมายการ
วิจัย จากเทคนิค Differntial Scanning Calorimetry (DSC) และเทคนิค X-ray Diffraction (XRD) บ่งชี้ว่า 
PEG ที่อยู่ในสายโซ่โมเลกุลของตัวอย่างชนิด PLLA-PEG-PLLA ส่งผลให้การเกิดผลึกของพอลิแล็คไทด์ (homo 
crystal และ stereocomplex crystal) เพ่ิมข้ึน และเม่ือน้ าหนักโมเลกุลของ PEG เพ่ิมขึ้น ท าให้ปริมาณผลึก
เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้เมื่อน้ าหนักโมเลกุลของ PEG เพ่ิมขึ้นท าให้ PLLA-PEG-PLLA และ PLLA-PEG-
PLLA/PDLA ยืดได้มากขึ้น และพบว่าตัวอย่างชิ้นงานฉีดสเตอริโอคอมเพล็กซ์สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 

200ºC ซึ่งทนได้มากกว่าชิ้นงาน PLLA และ PLLA-PEG-PLLA 
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Abstract 
 

Poly(L-lactide) (PLLA) is a widely used biodegradable polymer. However, the brittle and low 
heat resistance of PLLA are still disadvantages for usage. These drawbacks can be improved 
by stereocomplexation of PLA and copolymer with other polymers. The objective of this 
study is to synthesis triblock copolymer between PLLA and polyethylene glycol (PEG) (PLLA-
PEG-PLLA) using different PEG molecular weight; 400, 4,000 and 35,000g/mol and also 
prepared stereocomplex PLA by blending with poly(D-lactide) (PDLA) (PLLA/PDLA and PLLA-
PEG-PLLA/PDLA). The materials were processed by solution film casting and injection 
molding. The results from Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) verified that the 
synthesized polymers showed an accurate chemical structure. From 1H-NMR and Gel 
Permeation Chromatography (GPC) verified that the molecular weight of synthesized 
polymers was accomplished like the calculated values. The Differential Scanning Calorimetry 
(DSC) and X-ray Diffraction (XRD) indicated that the PEG segment in the middle block of 
PLLA-PEG-PLLA samples increased the crystallization rate of polylactide (homo crystal and 
stereocomplex  crystal), and when the the molecular weight of PEG increased, crystallization 
rate also increased. Moreover, as the molecular weight of PEG increased, the elongation at 
break of PLLA-PEG-PLLA and PLLA-PEG-PLLA/PDLA improved. The stereocomplex injection 
molding samples could withstand heat up to 200ºC, which was more resistant than PLLA 
and PLLA-PEG-PLLA samples. 
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