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รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

ชื่อโครงการ (ไทย) การศึกษาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่ได้จากสาหร่ายไกและพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ือ
การใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์                                               . 
                     (อังกฤษ)  A study of cellulose derived from Kai and polyurethane composite 
foam for packaging                                                                                                       . 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี    2563    จำนวน                108,000               บาท 
ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี  เริ่มทำการวิจัยเมื่อ (เดือน, ปี)           เมษายน, 2563                    . 
ชื่อผู้ทำวิจัย พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัดและหมายเลขโทรศัพท์ 
    นายเวสารัช จรเจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                      .           
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร. 097-9966545                                                                                            . 

๑. หลักการเหตุผลและระบุสาเหตุที่ต้องดำเนินการวิจัย 
 สาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ (Freshwater macroalgae) เป็นสาหร่ายที่ถูกใช้ประโยชน์อย่างมากใน
ปัจจุบัน เช่น การใช้เป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์ การสกัดสารภายในเซลล์เพื่อใช้ประโยชน์  และการใช้
ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น สาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่บางชนิดสามารถสร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ คือ การเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication) หรือ Algal boom ซึ่งเกิดมาจาก
ปัญหาการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ปริมาณธาตุอาหารในแหล่งนำ้ที่
เป็นแหล่งอาหารของสาหร่ายมีปริมาณมากเกินไป จึงเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำ
สาหร่ายเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย นิยมสกัดสารภายในเซลล์สาหร่ายมา
ศึกษาและใช้ประโยชน์ โดยพบว่า หลังจากกระบวนการสกัดสารภายในเซลล์สาหร่ายจะคงเหลือผลพลอยได้
จากกระบวนการ คือ กากเซลล์ (Cell debris) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการใช้ประโยชน์จากกากเซลล์ เพ่ือจะได้
ไม่เกิดของเหลือในกระบวนการสกัดสาร ตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากชีวมวลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(Biorefinery) สาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ที่พบในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์สำหรับเป็นอาหารและนิยม
นำไปศึกษาสกัดสารภายในเซลล์ ได้แก่ สาหร่ายเทาหรือเตา และสาหร่ายไก                                            .  
 สาหร่ายไก (Kai) เป็นชื ่อของสาหร่ายที ่อาศัยร่วมกัน  ได้แก่ Cladophora, Microspora และ 
Rhizoclonium ในธรรมชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและชนิดพันธุ์ของสาหร่าย ได้แก่ แสง อุณหภูมิ คุณภาพ
น้ำ และฤดูกาล สาหร่ายไกที่นิยมใช้ประโยชน์และศึกษาวิจัย คือ Cladophora glomerata มีรายงานว่า สาร
สกัดจาก C. glomerata มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้ (Laungsuwon et al., 2013) มีการศึกษาพบว่า 
ผนังเซลล์ของ C. glomerata มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีความเป็นผลึกสูงถึงร้อยละ 95 ซึ่งมากกว่า
สิ่งมีชีวิตบางชนิด (George and Sabapathi, 2015) เช่น พืช ฉะนั้นสาหร่ายไกจึงเป็นวัตถุดิบอีกหนึ่งแหล่งใน
การผลิตเซลลูโลสเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันยังขาดข้อมูลในการนำกากเซลล์ของ
สาหร่ายไกไปใช้ประโยชน์ให้ครบถ้วนเพื ่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากชีวมวลให้เกิดประโยชน์ส ูงสุด  
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(Biorefinery) ตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ฉะนั้นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำกากเซลล์ของ
สาหร่ายไกไปใช้ประโยชน์ นอกจากจะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายอีกด้วย                                                                                                  . 
 เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สามารถพบได้ทั่วไปในวัตถุดิบธรรมชาติหลายชนิด  ได้แก่ พืช 
เพรียงหัวหอม ผลิตภัณฑ์ของแบคทีเรีย และสาหร่าย คุณสมบัติที่โดดเด่นของเซลลูโลส คือ ไม่มีความเป็นพิษ
ต่อสิ่งมีชีวิต สามารถสลายตัวได้เองทางธรรมชาติ แข็งแรง ทนต่ออุณหภูมิที่สูงได้ดี ไม่ละลายน้ำ และสามารถ
ดูดซับความชื้นได้ ทำให้เซลลูโลสเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นวัสดุเชิงประกอบได้  เช่น ใช้เป็นสารตัว
เติม (Filler) และสารเสริมแรง (Reinforcing) เพื่อให้วัสดุเชิงประกอบมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่น การใช้เป็นสาร
เสร ิมแรงในว ัสด ุ โฟมพลาสต ิก  อ ีกท ั ้ งย ั ง เป ็นส ่วนช ่วยให ้ เก ิดการสลายต ัวได ้ทางธรรมชาต ิ อีก
ด้วย                                                                                                                             . 
 พอลิยูรีเทนโฟม (Polyurethane foam) เป็นโฟมพลาสติกที ่เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 
(Polymerization) ระหว่าง สารไอโซไซยาเนตและสารพอลิออล ทำให้เกิดการสร้างพันธะยูรีเทนและได้เป็น
ผลิตภัณฑ์พอลิยูรีเทนโฟม การใช้ประโยชน์จากพอลิยูรีเทนโฟมมีหลากหลาย ได้แก่ วัสดุชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ 
ฉนวนกันความร้อน วัสดุในรถยนต์ และบรรจุภัณฑ์ ถึงแม้ว่าพอลิยูรีเทนโฟมจะเป็นวัสดุที่สามารถใช้งานได้
หลากหลาย แต่พบว่ามีคุณสมบัติบางประการที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม คือ เป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลาย
หรือแตกสลายตัวเองได้ตามธรรมชาติ และมีคุณสมบัติที่ติดไฟง่าย ทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
พอลิยูรีเทนโฟมเสียโอกาสการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ปัจจุบันยังไม่สามารถหาพอลิเมอร์ชนิดอ่ืนมาทดแทนการใช้พอลิยูริเทนโฟมได้ ฉะนั้นหากมีการปรับปรุงพอลิยู
รีเทนโฟมให้มีคุณสมบัติที ่แตกต่างไปจากเดิม เช่น เพิ่มสารตัวเติมหรือสารเสริมความแข็งแรงที่เป็นวัสดุ
ธรรมชาติ อาจช่วยให้พอลิยูรีเทนโฟมได้รับการยอมรับมากข้ึนรวมทั้งผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนมาก
ขึ้น อีกทั้งพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่อาจมีคุณลักษณะที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งทำให้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น            .  
 ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลสจากสาหร่ายไกพร้อม
ทั้งทดลองนำเซลลูโลสที่ผลิตได้มาใช้เป็นสารเสริมแรงในการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบเซลลูโลสกับพอลิยูรีเท
นโฟม และศึกษาคุณลักษณะของวัสดุเชิงประกอบที่สังเคราะห์ได้ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์ประเภทใด ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ นอกจากจะได้องค์ความรู้ใหม่แล้วยังช่วยให้ผู้ประกอบการที่สนใจ
สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป และยังเป็นการตอบสนองต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 
2564 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย         . 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑ ผลิตและศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลสจากสาหร่ายไก                                                     . 
 ๒ ศึกษาอัตราส่วนของเซลลูโลสที่มีผลต่อคุณสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม                                   . 
 ๓ สังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบเซลลูโลสกับพอลิยูรีเทนโฟม                     . 
๓. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
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 สาหร่ายไก หรือ ไก (Kai) เป็นชื ่อกลุ ่มสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ ได้แก่ Microspora floccosa, 
Rhizoclonium hieroglyphicum, และ Cladophora glomerata สาหร่ายไกสามารถพบได้ทั่วไปในแหล่ง
น้ำจืด ทั้งน้ำนิ่งและน้ำไหลที่มีสภาพน้ำสะอาดและมีความเป็นกรดเล็กน้อย สาหร่ายไกพบมากในน้ำที่ระดับ
ความลึกไม่เกิน 1 เมตร โดยมีลักษณะลอยตัวในระดับท้องน้ำจนถึงผิวน้ำ ในประเทศไทยสามารถพบสาหร่าย
ไกได้มากที ่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นต้น ในธรรมชาติจะพบสาหร่ายไกเจริญเติบโตประมาณ 4 – 5 เดือนต่อป ีโดยเฉพาะฤดูหนาว 
และต้นฤดูร้อน ในแต่ละปีปริมาณผลผลิตของสาหร่ายไกขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความขุ่น 
และอุณหภูมิของลำน้ำ บางฤดูกาลสาหร่ายไกบางสายพันธุ์หายไปจะหายไปจากแหล่งน้ำ นอกจากนั้นมลภาวะ
ทางน้ำเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนและการสร้างเขื่อนที่ประเทศจีนทำให้สาหร่ายไกเจริญเติบโตได้เพียงไม่กี่
เดือน และยังพบว่าสาหร่ายไกที่เก็บเกี่ยวจากแม้น้ำน่าน อาจมีสารพิษปนเปื้อนจากสารเคมี ทำให้การนำมา
รับประทานอาจจะไม่ปลอดภัย (ธัญญาลักษณ์, 2560) ดังนั้น การเลือกใช้สาหร่ายไกในการศึกษาและใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์อาจจะไม่เหมาะสม                                                                                                      .  
 สาหร่ายไก M. floccosa เป็นสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ ในกลุ่มของสาหร่ายไก มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า 
สาหร่ายไกค่าว มีลักษณะสัณฐานวิทยาเป็นแบบเส้นสายที่ไม่แตกแขนง เส้นสายไม่เรียบ เมื่อสัมผัสจะรู้สึก
หยาบกว่าไกไหม และเมื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นภาพเซลล์เรียงต่อกันเป็นระเบียบ นอกจากนั้น
จะสังเกตเห็นผนังเซลล์เป็นรูปตัวอักษร H ชัดเจน (ยุวดี, 2552) สามารถพบได้ในแหล่งน้ำไหลและแหล่งน้ำนิ่ง 
เช่น แม่น้ำน่าน จะดำรงชีวิตโดยยึดเกาะกับหินหรือดินในแม่น้ำ                                                             .  
  สาหร่ายไก R. hieroglyphicum เป็นสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ ในกลุ่มสาหร่ายไก มักเจริญเติบโต
ควบคู่กับสาหร่ายไก C. glomerata มีลักษณะการดำรงชีวิตแบบยึดเกาะ โครงสร้างทัลลัสไม่แตกแขนง หรือ
พบการแตกแขนงได้ 2 ถึง 3 เซลล์บริเวณไรซอยด์ คลอโรพลาสต์มีลักษณะร่างแห และพบไพรีนอยด์ สาหร่าย
ชนิดนี้ส่วนใหญ่สืบพันธุ์ด้วยการหักเส้นสาย และงอกส่วนที่หักขึ้นมาใหม่ ส่วนถ้าหากสภาวะไม่เหมาะสมหรือ
เจริญในน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม สาหร่ายจะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างซูโอสปอร์ (Zoospores) และแกมมีท (Gamete) 
(ยุวดี, 2556)                             .  
  สาหร่ายไก C. glomerata เป็นสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สามารถพบได้ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
แหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหลเอื่อย ดำรงชีวิตแบบล่องลอยเป็นอิสระหรือแบบยึดเกาะก็ได้  มีลักษณะโครงสร้างที่
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นเส้นสายที่มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างทรงกระบอกต่อกันเป็นสายยาว มี
การแตกแขนงแบบไม่เป็นพุ่มหรือแตกแขนงแบบ 2 ง่าม ผนังเซลล์หนา คลอโรพลาสต์เป็นรูปร่างแห และมีไพรี
นอยด์จำนวนหลายอัน (ยุวดี, 2556) ซึ่งเป็นสาหร่ายที่พบแพร่หลายมากในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน เนื่องจาก
ช่วงฤดูฝนในแหล่งน้ำจะมีความขุ่นมากทำให้แสงผ่านลงไปได้น้อย ประกอบกับกระแสน้ำในช่วงนั้นจะไหลแรง
ทำให้สาหร่ายหลุดลอยออกไป จึงไม่พบสาหร่ายในแหล่งแม่น้ำ (ยุวดี, 2550) อย่างไรก็ตาม สาหร่าย C. 
glomerata ไม่ได้มีการเจริญเติบโตในแม่น้ำเพียงเท่านั้น ยังสามารถพบการกระจายตัวของสาหร่ายในอ่างบัว 
โดยเฉพาะบัวกระถางที่เลี้ยงประดับในบ้านเรือนหรือในสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นปัญหาทำให้สัตว์น้ำและพืชน้ำ
ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของสาหร่ายอีกด้วย                                                                 . 
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 Atalla and Whitmore (1985) ศึกษาเซลลูโลสที่มีความเป็นผลึกสูงจาก R. hieroglyphicum โดย
สกัดเซลลูโลสจากสาหร่ายโดยใช้การสกัดด้วยเอทานอลและสารผสมระหว่างคลอโรฟรอมกับเอทานอลใน
อัตราส่วน 2 ต่อ 1 จากนั้นต้มด้วยโซเดียมโฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 1 เป็นเวลา 6 ชั่วโมงภายใต้สภาวะ
ไนโตรเจน แล้วนำเซลลูโลสที่ได้ล้างและทำให้แห้งด้วยวิธีแช่เยือกแข็ง วิเคราะห์คุณสมบัติด้วยเทคนิค X-ray 
diffraction, Solid stat 13C-nmr และ Raman spectroscopy พบว่า เซลลูโลสที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค X-
ray diffraction มีลักษณะ Diffractogram คล้ายกับสาหร่าย Valonia ผลการวิเคราะห์ด้วย Solid stat 13C-

nmr พบว่า เซลลูโลสที่ได้เป็นเซลลูโลสชนิด Iα และ Iβ ซึ่งเหมือนกับเซลลูโลสจากสาหร่าย Valonia          .  
 Rosa and Efren (2011) ศึกษากิจกรรมการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียโดยใช้สารสกัดไดเทอร์พี
นอยด์ (Diterpenoids) จาก R. hieroglyphicum ที่เก็บจากแม่น้ำ Balsas ที่อยู่ทางใต้ของเม็กซิโกตอนกลาง 
โดยนำมาทำให้แห้งได้ปริมาณเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม จากนั้นสกัดด้วยวิธีรีฟลักซ์ ใช้เฮกเซนปริมาตร 12 ลิตร
จำนวน 2 รอบการสกัดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง แยกสารสกัดท่ีได้โดยใช้โครมาโทกราฟีบนซิลิกาเจลและ Sephades 
LH-20 เพื่อให้ได้ไดเทอร์พีนอยด์ แล้ววิเคราะห์โครงสร้างของสารด้วยเทคนิค 1D และ 2D NMR พบว่า สาร

สกัดสาหร่ายมีสารกลุ่มไดเทอร์พีนอยด์เท่ากับ 7 ชนิด โดยพบว่าเป็น Isopimarine ชนิดใหม่ 3 ชนิด คือ 7β-

hydroxy-19α-methylmalonyloxy-isopimara-8 (14 ) ,15 -diene, 7β-hydroxy-14 -oxo-isopimara-

8(9),15-dien-19oic acid และ 7β-hydroxy-141oxo-19α-methylmalonyloxy-isopimara-9(11),15-
diene ผลการใช้สารสกัดในการทดสอบการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์  โดยตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อราของสารสกัดจากสาหร่ายที่เป็นสารกลุ่มไดเทอร์พีนอยด์ 7 ชนิด เทียบ
กับยา Netilmicin และ Intraconazole พบว่า สารสกัด 7oxo-13-epi-pimara-14,15-dien-18oic acid 

และ 6β-hydroxyisopimaric acid สามารถยับยั ้งก ิจกรรมของเชื ้อจ ุล ินทร ีย ์ได้  โดยมีค่า Minimum 
inhibitory concentration (MIC) เท่ากับ 5 – 13 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสารสกัดไดเทอร์พีนอยด์ชนิดที่ 
1 2 3 4 และ 7 มีความสามารถอย่างมากในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์โดยครอบคลุมทั้งแบคทีเรียและ
เชื้อรา จากการศึกษาสรุปว่า สารสกัดจากสาหร่าย R. hieroglyphicum ที่เป็นสารกลุ่มไดเทอร์ปีนอยด์ทั้ง 7 
ชนิดมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของ  Xochitl ที่เป็นชื่อเรียกของ
สาหร่ายชนิดนี้ที่ใช้เป็นสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์มาตั้งแต่ดั้งเดิม                                                            . 
 Mungmai et al. (2014) ศึกษาการสกัด การตรวจสอบคุณสมบัติ และกิจกรรมทางชีวภาพของสาร
สกัดจากสาหร่าย R. hieroglycum ที่เก็บจากจังหวัดน่าน โดยเก็บเก่ียวสาหร่ายจากแม่น้ำน่านมาล้างทำความ
สะอาด แล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วปั่นให้ละเอียด จากนั้นสกัดด้วย
น้ำกลั่นและเอทานอลร้อยละ 95 (ปริมาตรต่อปริมาตร) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
จากนั้นกรองเพื่อแยกเอาสารสกัดที่สกัดด้วยน้ำและสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลไปทำให้แห้ง พบว่า การสกัด
ด้วยน้ำกลั่นให้ผลผลิตเท่ากับร้อยละ 21.56 ± 0.28 ซึ่งมากกว่าการสกัดด้วยเอทานอลที่ให้ผลผลิตเท่ากับรอ้ย
ละ 12.58 ± 0.44 ผลการทดสอบการยับยั้งกิจกรรมของจุลินทรีย์ด้วยวิธี Agar diffusion พบว่า สารสกัดทั้ง 2 
วิธี โดยใช้ปริมาณสารสกัดเท่ากับร้อยละ 2 และ 5 (น้ำหนักต่อปริมาตร) ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียแกรมบวกทั ้ง 3 ชนิด คือ Staphylococcus aureus ATCC 29213, methicillin resistant S. 
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aureus (MRSA) และ Propionibacterium acne ATCC 6919 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและกรดอะมิ
โนจากสารสกัดที่สกัดด้วยน้ำ ด้วยวิธี Bradford พบว่า สารสกัดมีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 0.2756 – 0.394 นา
โนกรัมต่อกรัมแห้ง โดยปริมาณกรดอะมิโนที่มีมากที่สุด ได้แก่ Tryptophan (14%), Tyrosine (13%) และ 
Phenylalanine (12%) ตามลำดับ จากนั้นวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสารสกัด โดยตรวจสอบ
คุณสมบัติการเป็นเจลของสารสกัดที่ได้จากการสกัดด้วยน้ำเทียบกับ K-carrageenan พบว่า สารสกัดที่ได้จาก
การสกัดด้วยน้ำปริมาณร้อยละ 10 มีค่า Gel strength เท่ากับ 52.68 ± 2.56 กรัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งน้อย
กว่าคาราจีแนนปริมาณร้อยละ 1 ที่มีค่า Gel strength เท่ากับ 62.39 ± 4.42 กรัมต่อตารางเซนติเมตร 
อย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบคุณสมบัติการหลอมละลายด้วยความร้อน เจลจากสารสกัดมีค่าการหลอมละลาย
เท่ากับ 50 – 55 องศาเซลเซียส และ 70 – 85 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นเจลที่
หลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและจะแข็งตัวเมื่อได้รับความเย็น (Thermoreverible gel) เช่นเดียวกับคารา
จีแนน จากผลการศึกษาสรุปว่า เจลจากสารสกัดสามารถใช้ประโยชน์ด้านสารอาหาร เภสัชกรรม และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้                  . 
 สาหร่ายไก C. glomerata เป็นสาหร่ายไกชนิดที ่มีการศึกษาและวิจัยมากที่สุดในเมื ่อเทียบกับ
สาหร่ายไกชนิดอื่น เนื่องด้วยสาหร่ายไกชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ประกอบด้วย โปรตีนร้อยละ 21 
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 31 ไขมันร้อยละ 6 และเส้นใยอาหารร้อยละ 21 นอกจากนั้นยังมีวิตามินซี บี1 บี2 และ
แร่ธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะแคลเซียม และซิลีเนียม10 ด้วยคุณค่าทางโภชนาการดังกล่าว ทำให้สาหร่ายไกชนิดนี้
เป็นที่นิยมใช้สกัดสารภายในเซลล์มาใช้ประโยชน์ ในต่างประเทศสาหร่ายในกลุ่ม Cladophora ถูกนำไปใช้
ประโยชน ์ม ีด ังนี้  Stabili et al.(2014) ใช้  Cladophora rupestris ที ่ เก ็บจากทะเลเมด ิ เตอเรเน ียน 
(Mediterranean) ในเดือนมกราคมและเดือนเมษายน มาศึกษาและสกัดไขมัน พบว่า  C. rupestris สามารถ
สกัดไขมันได้ โดยสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวในเดือนมกราคมสามารถสกัดกรดไขมันอิ่มตัว  (Saturated fatty acid: 
SAFAs) และกรดไขมันไม่อิ ่มตัว (Unsaturated fatty acid: UFAs) ได้ปริมาณเท่ากับร้อยละ 46.53 และ 
53.65 ส่วนสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวในเดือนเมษายนสามารถสกัดกรดไขมันอ่ิมตัว (Saturated fatty acid: SAFAs) 
และกรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid: UFAs) ได้ปริมาณเท่ากับร้อยละ 49.24 และ 50.76 โดย
พบว่า ปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิด Polyunsaturated fatty acid (PUFAs) ที่สกัดได้จากสาหร่ายที่เก็บ
เกี่ยวในเดือนมกราคม และเดือนเมษายนมีปริมาณโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 สาหร่าย Cladophora prolifera เป็นสาหร่ายที่พบที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และแถบ
มหาสมุทรแอตแลนติกของราชอาณาจักรโมร็อกโก (Morocco) มีโครงสร้างทางเคมีประกอบไปด้วยสารออก
ฤทธิ ์ทางชีวภาพบางประเภทที ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  ได้แก่ สารต้านแบคทีเรีย 
(Antibacterial) สารต้านมะเร็ง (Anticancer) และสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) จากการศึกษาของ 
Zbakh et al. (2014) พบว่าสามารถสกัดสารจาก C. prolifera ได้ด้วยวิธี Soxhlet โดยใช้เมทานอล โทลูอี
นต่อเอทานอล (1:1) และเอทานอล พบว่า สารสกัดปริมาตร 25 ไมโครลิตรในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรค 5 
สายพันธุ์คือ Escherichia coli (ATCC 25922) Staphylococcus aureus (ATCC 25923) Staphylococcus 
aureus (ATCC 29213) Enterococcus faecalis (ATCC 29212) และ Klebsiella pneumonia (ATCC 
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700603) และพบว่าสารสกัดสามารถยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด HT29 ได้อีกด้วย นอกจากนั้น Saadatmand 
et al. (2011) ได้ศึกษาการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียโดยใช้สารสกัดจาก C. glomerata ที่เก็บเกี่ยวจาก
ทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) ประเทศอิหร่าน โดยทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรม
บวกและแกรมลบทั ้ง  5 สายพันธุ์  ค ือ Staphylococcus aureus, Bacillus subtillis, Pseudomonas 
aeruginasa, Salmonella typhimurium และ Proteus mirabilis พบว่า สารสกัดของ C. glomerata 
สามารถต่อต้านการเจริญของแบคทีเรียได้ โดยเชื้อ Staphylococcus aureus ถูกทำลายได้ง่ายด้วยสารสกัด
จาก C. glomerata เมื่อเทียบกับแบคทีเรียตัวอ่ืน โดยสังเกตจากบริเวณที่ยับยั้งเชื้อ (Zone of inhibition) ที่
เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของสารสกัด และยังพบว่าสารสกัดสามารถทำให้เกิดบริเวณที่ยับยั้งเชื้อในแบคทีเรีย  
Bacillus subtillis, Salmonella typhimurium และ Proteus mirabilis แต่ไม่พบบริเวณท่ียับยั้งเชื้อเกิดข้ึน
ใน Pseudomonas aeruginasa เนื่องจากเป็นแบคทีเรียแกรมลบซึ่งมีความสามารถในการต้านสารยับยั้งการ
เจริญได้ดีกว่าแกรมบวก                             
                . 
 ในประเทศไทย C. glomerata สามารถพบได้ในแหล่งน้ำจืดทั่วไป และยังสามารถพบได้จากบ่อบัวใน
สถานที่ราชการหรือบ้านพักอาศัยอีกด้วย C. glomerata มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีแคโรทีนอยด์ 
(Carotenoid) กับอนุพันธุ์ของแคโรทีนอยด์ อาทิเช่น เบต้าแคโรทีน (Beta-carotene) ลูทีน (Lutein) และซี
แซนทีน (Zeaxanthin) มีการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการผลิตแคโรทีนอยด์และคุณค่าทางโภชนาการของ
สาหร่ายไก (Cladophora sp.) เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ตรัยไชยาพร, 2553)  จากการรวบรวมงานวิจัย
เกี่ยวกับสาหร่ายไก พบว่า การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายไกส่วนใหญ่นิยมใช้ทางด้านอาหารและการสกัดสาร
ภายในเซลล์มาใช้ประโยชน์ ทำให้คงเหลือกากเซลล์จำนวนมาก ฉะนั้นการใช้ประโยชน์กากเซลล์และชีวมวล
สาหร่ายไกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเซลลูโลส นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสาหร่ายไก ยังทำให้ได้วัสดุที่มี
แหล่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอีกด้วย                 . 
 เซลลูโลส (Cellulose) เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายตามธรรมชาติ มีปริมาณผลผลิตต่อปีมากกว่า 
7,500 ตัน มีคุณสมบัติที ่ดี ได้แก่ สามารถนำมาใช้ใหม่ (Renewability) และสามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ (Biodegradability) ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เซลลูโลสมีความน่าสนใจในการประยุกต์ใช้งาน
ด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น ดังนั้น การที่เซลลูโลสเป็นพอ
ลิเมอร์ธรรมชาติ (Natural polymer) จึงส่งผลให้ความสนใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านเชื้อเพลิงและ
สารเคมีจากเซลลูโลสเพิ่มขึ้นอย่างมาก เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของผนัง
เซลล์ (Cell wall) ของพืช สาหร่าย เช่น สาหร่ายสีเขียว (Green algae) รา (Fungi) แบคทีเรีย (Bacteria) 
บางชนิด คือ Acetobacter xylinum และสัตว์ คือ สัตว์ทะเลในไฟลัมย่อย (Subphylum) ยูโรคอร์ดาตา
(Urochordata) เช่น เพรียงลอย เพรียงสาย และเพรียงหัวหอม (ธัญญ์นลิน, 2560) โครงสร้างของเซลลูโลส
ประกอบด้วยโมเลกุลของ Anhydroglucose (C6H10O5)n หลาย ๆ หน่วยย่อยเชื่อมต่อกันโดยเกิดพันธะ
ออกซิเจนโควาเลนต์ (Oxygen covalently bond) ระหว่างคาร์บอนตำแหน่งที่ 1 ของกลูโคสหน่วยแรกกับ

คาร์บอนตำแหน่งที่ 4 ของกลูโคสหน่วยที่ 2 ซึ่งเรียกชื่อพันธะดังกล่าวว่า β 1-4 glycosidic bond  ตัวอักษร 
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n ของสูตรโมเลกุล (C6H10O5)n คือจำนวนโดยประมาณของน้ำตาลกลูโคสที่อยู่ในสายเซลลูโลส (Degree of 
polymerization: DP) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10,000 – 15,000 หน่วย โดยแตกต่างตามแหล่งที่มาของเซลลูโลส 
(Poletto, 2013) นอกจากนั้นรูปร่างของกลูโคสยังมีลักษณะคล้ายริบบิ้นแบน (Flat ribbon) อีกด้วย (Trache, 
2017)                                                       .  
 ลักษณะรูปร่างของเซลลูโลสมีหลากหลายรูปแบบเรียกว่า Polymorphs หรือ Allopolymorchs โดย
ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของแรงภายในโมเลกุลและแรงดึงดูดภายในโมเลกุล การจัดเรียงตัวของโมเลกุล (Molecular 
orientations) และ วิธีการสกัดรวมถึงปัจจัยในการสกัด การสังเคราะห์เซลลูโลสในธรรมชาติมีลักษณะไม่
แน่นอน เริ่มต้นจากสาย เซลลูโลสหลายๆ สายตั้งแต ่30 – 100 สาย เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจนและแรง
แวนเดอร์วาลส์ (van der Waals) จนกลายเป็นเส้นใยขนาดเล็กเรียกว่า เส้นใยเซลลูโลส (Cellulose fiber) 
จากนั้นเส้นใยเซลลูโลสหรือเส้นใยขนาดนาโนเมตรที่เรียกว่า  Fibrils หรือ Protofibrils (Lavoine et al., 
2012; Moon et al., 2011; Ng et al., 2015) จะรวมตัวกันโดยอาศัยแรงภายในโมเลกุล (Intramolecular 
forces) และแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล (Intermolecular forces) ของพันธะไฮโดรเจน เป็นเส้นใยขนาดใหญ่
ที่มีความยาวเพิ่มขึ้น เรียกว่า เส้นใยเซลลูโลสแบบลำดับขั้นขนาดไมโครเมตร (Hierchical microstructure) 
(Dufresne, 2013; Habibi et al., 2010) เซลลูโลสเป็นวัตถุดิบที่มีปริมาณมากในธรรมชาติเนื่องจากมีแหล่ง
วัตถุดิบหลากหลาย ทั้งพืช สัตว์ แบคทีเรีย และสาหร่าย จึงทำให้เซลลูโลสเป็นวัตถุดิบที่มีความน่าสนใจในการ
ใช้ประโยชน์                                         .  
 แหล่งวัตถุดิบเซลลูโลสจากสาหร่าย (Algae sources) สาหร่ายบางชนิดไม่มีผนังเซลล์ บางชนิดผนัง
เซลล์เปลี่ยนไปเป็นสารอื่นมาห่อหุ้ม สาหร่ายส่วนใหญ่มีผนังเซลล์ที่ประกอบด้วย เซลลูโลส ไซแลน (Xylan) 
แมนแนน (Mannan) กรดอัลจีนิค (Alginic acid) เพคติน (Pectin) ซิลิกา (Silica) และหินปูน เป็นต้น ผนัง
เซลล์ของสาหร่ายแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ลักษณะความแตกต่างนี้จึงสามารถใช้แยกชนิดของสาหร่าย
ได ้(อรุณ,ี 2558) สาหร่ายที่เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเซลลูโลสมีดังนี้                                                       . 
 สาหร่ายสีแดง (Red algae) คือ Gelidium ซึ่งเป็นสาหร่ายที่มีองค์ประกอบหลักคือ เซลลูโลส และวุ้น 
(Agar) เนื่องจากเป็นสาหร่ายที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่  จึงมีการใช้ประโยชน์จาก
สาหร่าย Gelidium ในการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ (Jeong et al., 2012; Kim et al., 2015)                           .   
 Seo et al. (2010) ศ ึกษาการใช ้สาหร ่ายส ีแดง  2 สายพันธ ุ ์ค ือ Gelidium amansii และ G. 
corneum สำหรับผลิตเยื่อกระดาษในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ                                                                . 
 สาหร่ายสีเข ียว (Green algae) สามารถใช ้ผลิตเซลลูโลสได ้มี  2 อ ันด ับ (Order) คือ อันดับ 
Cladophorales ได้แก่ Cladophora, Chaetomorpha, Rhizoclonium และ Microdyction และอันดับ 
Siphonocladales ได ้แก่ Valonia, Dictyosphaeria, Siphonocladus และ Boergesenia (Mihranyan, 
2011)                . 
 George และ Sabapathi (2015) รายงานว่าสาหร่าย Valonia และ Cladophora เมื ่อใช ้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลึกนาโนเซลลูโลสจะทำให้ได้ผลึกนาโนเซลลูโลสที่มีร้อยละความเป็นผลึกเท่ากับ  95 
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นอกจากน ั ้นพบว ่า  ม ีสาหร ่ ายชน ิดอ ื ่น  ๆ ท ี ่ สามารถใช ้ผล ิต เซลล ู โลสในร ูปของเส ้นใยได ้ อีก
ด้วย                                    .  
 จากการรวบรวมข้อมูลแหล่งวัตถุดิบเซลลูโลสจากแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ สรุปได้ว่า เซลลูโลสที่ผลิตได้
จากแหล่งวัตถุดิบที ่แตกต่างกันจะทำให้คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (Physiochemical properties) ของ
เซลลูโลสแตกต่างกัน คุณสมบัติของเซลลูโลสที่แตกต่างกันส่งผลให้การเลือกนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เช่น 
ด้านการแพทย ์การใช้เซลลูโลสจำเป็นต้องใช้เซลลูโลสที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งเซลลูโลสที่มีการปนเปื้อนต่ำและมี
ความบริสุทธิ์สูงคือ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย ด้านวัสดุศาสตร์ เช่น การใช้เป็นสารเสริมแรง เซลลูโลสที่ใช้สำหรับ
เป็นสารเสริมแรงไม่จำเป็นต้องมีความบริสุทธิ์สูงแต่ควรมีความแข็งแรงที่สูง เช่น เซลลูโลสจากสาหร่ายที่มีร้อย
ละความเป็นผลึกสูง จะทำให้ความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้เซลลูโลสจากสาหร่ายเป็นสารเสริมแรงมีความแข็งแรง
มากขึ้น ฉะนั้น เซลลูโลสจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  แต่การเลือกใช้ประโยชน์จาก
เซลลูโลสหรือวัสดุที่ผลิตจากเซลลูโลสจะเป็นตัวตอบโจทย์ของการใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสได้ดีที่สุด           . 
 Xiang และคณะ (2015) ศึกษาการเปรียบเทียบเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากสาหร่าย C. glomerata 
และ เยื่อยูคาลิปตัสที่ผ่านการฟอกขาว (Bleached eucalyptus pulp) พบว่า เซลลูโลสที่สกัดจากสาหร่ายมี
ประมาณเท่ากับร้อยละ 21.6 และ มีความเป็นผลึกเท่ากับร้อยละ 96.5 ซึ่งมีความเป็นผลึกมากกว่าเยื่อยูคา
ลิปตัสที่ผ่านการฟอกขาว                                                                                                                             . 
 พอลิยูร ีเทนโฟม (Polyurethane foam) เป็นพอลิเมอร์ที ่ เกิดจากปฏิกิร ิยาพอลิเมอร์ไรเซชัน 
(Polymerization) ระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลของพอลิออล (Polyol) และหมู่ฟังก์ชัน –NCO ของไอโซไซยาเนต 
(Isocyanate) ทำให้เกิดพันธะยูรีเทนขึ้น โดยเรียกปฏิกิริยาดังกล่าวว่า Exothermic reaction                        .  
 พอลิยูรีเทนโฟมเป็นพอลิเมอร์ที่มีทั้งเทอร์โมเซตและเทอร์โมพลาสติก นอกจากนั้นสามารถแบ่งตาม
ประเภทการใช้งานได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1.พอลิยูรีเทนโฟมชนิดแข็ง (Rigid polyurethane foam)  คือ พอลิยู
รีเทนโฟมที่มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนที่ดี มักถูกนิยมใช้เป็นวัสดุการทำภาชนะเก็บของร้อนและเย็น 
ปีกเครื่องบินโดยสาร 2.พอลิยูรีเทนโฟมชนิดยืดหยุ่น (Flexible polyurethane foam) คือ พอลิยูรีเทนโฟมที่
มีความยืดหยุ่น ลักษณะนุ่มกว่าแบบชนิดแข็ง มักถูกนิยมใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ เบาะรองนั่งในรถยนต์ 3. พอ
ลิยูรีเทน โฟมชนิดอีลาสโตเมอร์ (Semirigid polyurethane foam elastomers) คือ พอลิยูรีเทนโฟมที่ทนต่อ
แรงเสียดทานได้ดี มีความยืดหยุ่นมาก นิยมใช้ทำวัสดุยางรถยนต์ และยังสามารถทำเป็น Elastic fiber ในการ
ทำเป็นวัสดุทางสิ่งทอ เช่น เส้นใยชุดว่ายน้ำ                                                                                                 . 
 คุณสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของพอลิออลที่ใช้ในการ
สังเคราะห์และคุณสมบัติของไอโซไซยาเนต เป็นต้น ซึ่งไอโซไซยาเนตที่นิยมใช้มากที่สุด คือ Methylene 
diphenyl diisocyanate (MDI) และ Toluene diisocyanate (TDI) ไอโซไซยาเนตที่เป็นกลุ ่มสารจำพวก 
Aliphatic isocyanate คือ Isophoronediisocyanate (IPDI) หรือ Hexamethylenediisocyanate (HMDI) 
แต่ไอโซไซยาเนตกลุ่มนี้จะนิยมใช้ในการเคลือบวัสดุมากกว่านำไปใช้ในการทำโฟม                                 .  
 Suasa และคณะ (2014) ศึกษาการใช้ Hexamethylene-1,6-diisocyanate (HDI) ในการผลิตโฟม
ชีวภาพ (Biofoam) โดยใช้น้ำมันละหุ่งและเส้นใยไมโครเซลลูโลส (Cellulose microfibers) นอกจากนั้นยังมี
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ไอโซไซยาเนตกลุ่มสารจำพวก Aromatic isocyanate ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือ มีสภาวะแก้ว ค่ามอดูลัสและค่า
ความทนต่อแรงดึงที ่มากกว่าไอโซไซยาเนตกลุ ่ม Aliphatic อย่างไรก็ตามไอโซไซยาเนตกลุ ่มอะโรมาติค 
(Aromatic) ก็มีคุณสมบัติที ่ด้อยกว่า ได้แก่ มีค่าที ่ว ัดได้จากจุดขาด (Elongation at break) และความ
ต้านทานที่น้อยกว่า (Gama et al., 2018) นอกจากข้อดีของการเลือกใช้ไอโซไซยาเนตแต่ละกลุ่มแล้วยังพบว่า
ไอโซไซยาเนตเป็นสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการศึกษาในผลกระทบของสาร MDI และ TDI ในเรื่อง
ของความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ (Krol, 2008) และ พบว่า การใช้ไอโซไซยาเนตที่ความเข้มข้นมาก อาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหอบหืด (Asthma) สำหรับกลุ ่มคนที ่ไวต่อความรู ้สึก (Sensitive individuals) ได้ 
(Dennis et al., 2003)               . 
 การเพิ่มคุณสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมสามารถปรับปรุงโดยการเปลี่ยนตัวเติมหรือตัวเติมขนาด
นาโน (Nanofiller) ในการสังเคราะห์ ได้แก่ เส้นใยเซลลูโลส เส้นใยลิกโนเซลลูโลส ใยแก้ว (Glass wool) 
เปลือกไข ่และเปลือกของถั่ว เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีตัวเติมที่ส่งผลต่อคุณสมบัติความร้อนและคุณสมบัติการ
นำไฟฟ้าของพอลิยูรีเทนโฟม ได้แก่ Carbon nanotubes (CNTs) เป็นต้น                                        . 
 Gama และคณะ (2017) ศึกษาคุณสมบัติทางภาพภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมแบบ
ชีวภาพกับกราไฟท์แบบขยายตัว (Expanded graphite) พบว่าค่ามอดูลัสของยัง ความเหนียว และความเค้น
แรงอัด (Compressive stress) ของวัสดุเชิงประกอบไม่ได้มีค่าเพิ ่มขึ้นตามการเพิ ่มขึ้นของกราไฟท์แบบ
ขยายตัว                        . 
 โดยทั่วไปแล้วโฟมชนิดเปิดจะเหมาะสมสำหรับใช้งานด้านฉนวนกันเสียง ส่วนโฟมชนิดปิดจะเหมาะ
สำหรับการใช้งานด้านฉนวนกันความร้อน ซึ่งพอลิยูรีเทนโฟมชนิดแข็งเป็นโฟมที่มีคุณสมบัติทนต่อความร้อนได้
ดี มีการศึกษาพบว่า พอลิยูรีเทนโฟมชนิดแข็งสามารถคงทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -196 ถึง 130 องศาเซลเซียส 
จึงเหมาะสำหรับการใช้เป็นวัสดุในการทำตู้เย็น (Demharter, 1998)                                                          . 
 Carriço และคณะ (2017) ศึกษาการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนชนิดแข็งจากการผสมกันของน้ำมันละหุ่ง
และกลีเซอรอล พบว่า โฟมที่ได้มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal conductivity) อยู่ในช่วงตั้งแต่ 
0.0128 ถึง 0.0207 วัตต์ต่อเมตรต่อเคลวิน                                                                                               . 
 เมื ่อพอลิย ูร ีเทนโฟมเกิดการเผาไหม้จะส่งผลกระทบคือ  เกิดควันพิษที ่ประกอบด้วย ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO) และ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) ซึ่งก๊าซทั้ง 
2 ชนิดเป็นก๊าซที่มีพิษและอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ตรวจสอบการทำปฏิกิริยากับไฟของพอลิ
เมอร์จะใช้วิธีการที่เรียกว่า อัตราการปล่อยความร้อน (Heat release rate: HRR) โดยแสดงผลออกมาเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณของความร้อนที่ให้ต่อหน่วยพ้ืนที่และเวลา (Zhou et al., 2018)                                 . 
 Wu และคณะ (2015) ศึกษาการผลิตพอลิยูรีเทนโฟมชนิดแบบแข็งโดยการใช้การเพ่ิมสารเติมแต่งที่มี
โครงสร้างระดับนาโน ได้แก่ Zinc oxide (ZnO), Zeolite, และ Montmorillonite (MMT) พบว่า โฟมที่เติม
ด้วย Zeolite/DMMP/APP มีอัตราความร้อนคงที่เท่ากับ 91 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งมากกว่าโฟมที่ไม่ได้
เติมเท่ากับร้อยละ 52 แต่มีค่าน้อยกว่าโฟมที่เติม DMMP/APP เท่ากับร้อยละ 26                                  . 
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 ถึงแม้ว่าจะมีการนำพอลิยูรีเทนโฟมไปใช้ในด้านการทนต่อความร้อน แต่ก็มีการนำไปใช้ในการเป็น
วัสดุฉนวนกันเสียงโดยเฉพาะ โรงภาพยนตร์ ห้องอัดเสียง และที่ทำงาน เป็นต้น โดยการวัดคุณสมบัติการดูด
ซับเสียงจะใช้การวัดค่า สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Sound absorption coefficient) ซึ่งพอลิยูรีเทนโฟมที่มี
คุณสมบัติการดูดซับเสียงได้ดีคือ โฟมชนิดนุ่ม เนื่องจากมีช่องว่างในโครงสร้างของโฟมที่มาก เมื่อคลื่นเสีย
เคลื่อนที่ผ่านในรูเปิดจะทำให้แรงที่อากาศเคลื่อนตัวและผนังเซลล์โฟมดักจับคลื่นเสียงไว้และเปลี่ยนเป็น
พลังงานความร้อน (Najib et al., 2011; Rey et al., 2012; Zhang et al., 2012)                                              . 
 พอล ิย ูร ี เทนโฟมย ังม ีค ุณสมบัต ิท ี ่ดี  ได ้แก่  ม ีความสามารถในการเข ้าก ันได ้ทางช ีวภาพ 
(Biocompatibility) มีความสามารถในการต่อต้านการทำลายจากจุลินทรีย์  (Biostability) และมีคุณสมบัติ
เชิงกลที่แข็งแรง ทำให้มีการนำพอลิยูรีเทนโฟมไปใช้งานด้านชีวการแพทย์ เช่น การใช้พอลิยูรีเทนโฟมชนิดแข็ง
ในการซ่อมแซมกระดูก (Davim, 2012) นอกจากนั้นพอลิยูรีเทน โฟมยังถูกใช้เป็นวัสดุซ่อมแซมในผู้ป่วยระบบ
หมุนเวียนโลหิต คือ การใช้ทำเป็นลิ้นหัวใจเทียม อย่างไรก็ตามยังพบว่า มีการใช้พอลิยูรีเทนโฟมในการเป็น
วัสดุเก็บเสียง และการใช้เป็นวัสดุในการทำเป็นบรรจุภัณฑ์อีกด้วย                                                                      . 
 วัสดุเชิงประกอบสามารถออกแบบได้จากการเลือกใช้ว ัสดุองค์ประกอบ  สัดส่วนระหว่างวัสดุ
องค์ประกอบ และความเข้ากันได้ระหว่างวัสดุองค์ประกอบ (หฤทภัค, 2552) ซึ่งการควบคุมปัจจัยดังกล่าวจะ
ทำให้สามารถออกแบบวัสดุเชิงประกอบได้ตามความต้องการในการประยุกต์ใช้งาน เช่น ด้านอากาศยานและ
เครื่องยนต์ คือ การใช้พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วและเส้นใยคาร์บอนในการประยุกต์ใช้กับโครงสร้าง
พื้นผิวของเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B2 Stealth bomber ช่วยให้เครื่องบินมีคุณสมบัติพิเศษยากแก่การถูก
ตรวจจับได้จากศูนย์ควบคุมการบินบนภาคพ้ืนดิน (Ru-Min et al., 2011)                                          . 
 Camacho และคณะ (2013) ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบโดยใช้เซลลูโลสจาก C. rupestris 
กับพอลิอะนิลีน (Polyaniline) ในการบำบัดสารพิษจากโครเมียม (VI) พบว่าการใช้วัสดุเชิงประกอบเซลลูโลส
กับพอลิอะนิลีนมีศักยภาพในการบำบัดสารพิษได้เท่ากับร้อยละ 46 ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการใช้เซลลูโลสเพียงอย่างเดียวในการบำบัดสารพิษจากโครเมียม (VI)                                       . 
 Sucaldito และ Camacho (2017) ศึกษาลักษณะเฉพาะของผลึกนาโนเซลลูโลสจาก C. rupestris ที่
ได้จากวิธีไฮโดรไลซ์ด้วยกรดไฮโดรโบรมิกและการนำไปใช้ประโยชน์ในการเสริมความแข็งแรงในแผ่นฟิล์มที่ทำ
จากแป้ง พบว่า ผลึกนาโนเซลลูโลสมีศักยภาพในการเสริมแรงในแผ่นฟิล์มที่ทำจากแป้ง โดยที่การผสมผลึกนา
โนเซลลูโลสที่ปริมาณเท่ากับร้อยละ 1 เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสารเสริมแรงในแผ่นฟิล์มที่ทำจากแป้งได้         . 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                                                      . 
 Bledzki et al. (2001) ศึกษาการใช้เส้นใยปอ (Jute) และเส้นใยฝ้าย (Woven) เป็นสารเสริมแรงใน
พอลิยูรีเทนไมโครโฟม (Polyurethane microfoams) พบว่า การเพิ่มปริมาณเส้นใยส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้น
ของค่ามอดูลัสเฉือน (Shear modulus) และค่าความแข็งแกร่งต่อการกระแทก (Impact strength) แต่ถ้า
หากเกิดช่องว่างขนาดเล็กในโฟมมากขึ้นจะทำให้ค่าดังกล่าวลดลง อย่างไรก็ตาม การใช้เส้นใยฝ้ายเป็นสาร
เสริมแรงสามารถส่งเสริมความแข็งแกร่งเชิงกล (Mechanical strength) ได้ดีกว่าการใช้เส้นใยปอ                . 
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 Silva et al. (2010) ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมชนิดแข็งที่เสริมแรงด้วย
เส้นใยเซลลูโลสจากเยื่อยูคาลิปตัสที่ไม่ได้ผ่านการฟอกขาว ซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตกระดาษ 
(Unbleached screen reject) ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 16 น้ำหนักต่อน้ำหนัก ของน้ำหนักพอลิออล 
ผลการศึกษาพบว่า การใช้เซลลูโลสดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบ โดย
เซลล์โฟมจะมีขนาดเล็กลงเมื่อความเข้มข้นของเซลลูโลสเพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นการทดสอบคุณสมบัติเชิงกล
พบว่า การใช้เซลลูโลสปริมาณร้อยละ 1 – 8 น้ำหนักต่อน้ำหนัก ส่งผลทำให้ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัด
ลดลง แต่จะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเมื่อใช้ปริมาณเซลลูโลสร้อยละ 12 – 16 น้ำหนักต่อน้ำหนัก                             . 
 Gu et al. (2013) ศึกษาความเป็นได้ของการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมโดยใช้ตัวเติม
คือ เยื ่อต้นเมเปิ ้ลแห้งจากกระบวนการอุตสาหกรรม (Air-dried industrial maple chemical thermo 
mechanical pulp) ปริมาณ 13.3 ส่วนโดยน้ำหนัก (Parts by weight; php) จากการศึกษาพบว่า การใช้ตัว
เดิมดังกล่าวส่งผลต่อสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม โดยทำให้รูปร่างของเซลล์ผิดปกติเมื่อ
เทียบกับพอลิยูรีเทน โฟม การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลพบว่า การใส่ตัวเติมไม่มีผลต่อค่าความเค้นสูงสุดใน
โหมดกดอัด แต่ส่งผลทำให้ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดแรงดึง (Tensile strength) ลดลง                                    . 
 Demiroğlu et al. (2017) ศึกษาการเสริมแรงวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมชนิดแข็งด้วยเส้นใย
จากเมล็ดมะกอก (Olive kernel) และเปลือกถั่ว (Nutshell) ผลการศึกษาพบว่า การใช้เส้นใยดังกล่าวส่งผล
ต่อคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมชนิดแข็ง โดยการใช้เส้นใยจากเมล็ดมะกอกปริมาณ
ร้อยละ 2.5 โดยน้ำหนัก ทำให้ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัดสูงขึ้น แต่การใช้เส้นใยจากเปลือกถั่วเป็นสาร
เสริมแรงจะทำให้การสลายตัวด้วยความร้อน (Thermal degradation) ของวัสดุเชิงประกอบดีกว่าการใช้เส้น
ใยจากเปลือกเมล็ดมะกอก                                                                                     . 
 Leng et al. (2017) ศึกษาการสังเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเท
นโฟมที่เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลส (Cellulose nanofibrils) พบว่า การใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลสในการ
เสริมแรงวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม ทำให้คุณสมบัติของโฟมเปลี่ยนแปลงไป โดยทำให้เกิดการสร้าง
พันธะยูรีเทนได้แข็งแรงมากขึ้น การเพิ่มปริมาณเส้นใยนาโนเซลลูโลสมากขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิสภาพแก้ว 
(Glass transition temperature) เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลด้วยการทดสอบด้วยแรงกดอัด 
พบว่า เส้นใยนาโนเซลลูโลสปริมาณร้อยละ 40 ทำให้ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัดของวัสดุเชิงประกอบพอ
ลิยูรีเทนโฟมเพ่ิมข้ึน 18 เท่า                                                                                               . 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนนั้น นิยมใช้ตัวเติมหรือสารเสริมแรง
ที ่มาจากพืช ซึ ่งการใช้ตัวเติมหรือสารเสริมแรงที ่มาจากสาหร่ายนั ้นมีเพียงงานวิจัยของ Johnson and 
Shivakumar ซึ่งพบว่า สาหร่าย C. glomerata มีประสิทธิภาพในการใช้เป็นสารตัวเติมเพื่อเสริมแรงในวัสดุ
เชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมได้ โดยค่าปริมาณหมู่ไฮดรอกซิลของสาหร่ายเท่ากับ 300 ซึ่งช่วยให้เกิดปฏิกิรยิา
กับไอโซไซยาเนตในการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ จึงได้ต่อ
ยอดโดยการนำสาหร่ายไกมาผลิตเซลลูโลส เพื่อใช้เป็นตัวเติมในการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเท
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นโฟม โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบและหาคุณสมบัติที่เหมาะสม
สำหรับการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์                                . 
 จากการสืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม พบว่า สาหร่ายไกเป็นสาหร่ายที่มีคุณประโยชน์อย่าง
หลากหลาย แต่ยังพบว่า การใช้ประโยชน์จากกากเซลล์ยังไม่มีการศึกษา ดังนั้น การนำกากเซลล์จากสาหรา่ย
ไกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเซลลูโลสจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจ เพื่อที่จะนำกระบวนการผลิตเซลลูโลสที่ได้ ไป
ประยุกต์ใช้กับสาหร่ายชนิดอ่ืนต่อไป มากไปกว่านั้น ปัจจุบันเซลลูโลสที่ผลิตได้ส่วนใหญ่มาจากพืช และนิยมใช้
พืชที่เป็นผลพลอยได้จากการเกษตร พบว่า ในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาการผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไก 
ทำให้การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้น การนำเซลลูโลสที่ผลิตได้ ไป
ใช้ประโยชน์ทางด้านวัสดุศาสตร์โดยนำร่องไปใช้เป็นสารตัวเติม ในการสังเคราะห์พอลียูรีเทนโฟม เพ่ือทำให้ได้
โฟมที่มีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้จะเป็นการนำร่องในการผลิตเซลลูโลสจากสาหร่าย
และการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบที่มีการใช้สารตัวเติมเป็นเซลลูโลสจากสาหร่าย ซึ่งหลังจากสิ้นสุดการศึกษา
ครั้งนี ้จะเป็นการเริ่มต้นการใช้ประโยชน์จากชีวมวลสาหร่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปได้อีกด้วย               . 
๔. ระเบียบวิธีวิจัย 
 1 การเตรียมสาหร่ายไก                                                                 . 
  สาหร่ายไกที่ผ่านการทำแห้ง โดยได้รับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด บ้าน
หนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งเก็บจากแม่น้ำน่าน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 นำสาหร่ายไป
ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาเพื่อตรวจสอบว่าเป็นสาหร่ายชนิดใด โดยตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง รุ่น CX31 ยี่ห้อ Olympus บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาที่ปรากฏโดยการวัดขนาดของสาหร่าย 
แล้วนำข้อมูลที ่ได้ไปใช้ในการจัดจำแนกตามหนังสือ  van den Hoek, 1976, John et al., 2002  และ 
Bellinger and Sigee, 2015  จากนั้นนำชีวมวลสาหร่ายปั่นด้วยเครื่องปั่น รุ ่น HR1393 ยี่ห้อ Phillip ให้
ละเอียด แล้วนำไปคัดแยกขนาดด้วยเครื่องร่อนคัดแยกขนาด รุ่น AS200 ยี่ห้อ Retsch โดยใช้ตระแกรงร่อนที่
มีขนาดตาเท่ากับ 600 และ 180 ไมโครเมตร                                                                   . 
 2 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการปรับสภาพสาหร่ายไกด้วยด่าง                                  . 
  นำสาหร่ายที่ปั่นแล้วได้ขนาดในช่วง 180 – 600 ไมโครเมตร ปริมาณ 100 กรัม ปรับสภาพ
ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อปริมาตรในอัตราส่วนสาหร่ายต่อสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1 ต่อ 50 จากนั้นกวนผสมด้วยเครื่อง กวนผสมสารแบบ Overhead stirrer รุ่น 
PWR BSC S1 ยี่ห้อ IKA ด้วยความเร็ว 100 รอบต่อนาทีเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยให้อุณหภูมิเท่ากับ 80 
องศาเซลเซียส และเก็บตัวอย่างทุก 15 นาทีเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสัณฐานวิทยาของเซลล์สาหร่าย 
เมื่อครบ 3 ชั่วโมงนำไปกรองด้วยกระดาษกรองที่มีรูพรุนขนาด 45 ไมโครเมตรด้วยชุด Vacuum pump รุ่น 
FD8-3 ยี่ห้อ Gold SIM จากนั้นล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนจนกระทั่งพีเอชเท่ากับ 7 จึงเก็บตัวอย่างใส่ตู้แช่
เย็นอุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส (ดัดแปลงจากวิธีของ Rosa et al., 2010)                                                       . 
 3 การศึกษาระยะเวลาที่มีผลต่อการฟอกขาว          .  
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  นำสาหร่ายที่ถูกปรับสภาพด้วยด่างปริมาตร 200 มิลลิลิตร แล้วเติมน้ำปราศจากไออนลงไป
เพื่อปรับปริมาตรเป็น 500 มิลลิลิตร จากนั้นฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรต์ (Sodium chlorite) ความเข้มข้น
เท่ากับร้อยละ 1 ของน้ำหนักต่อปริมาตรและเติมกรดอะซิติก (Acetic acid) ในอัตราส่วนกรดอะซิติกต่อ
ปริมาตรสาหร่าย 1 ต่อ 50 จากนั้นกวนผสมด้วยเครื่องกวนสารให้ความร้อน (Hot plate) ภายใต้ตู้ดูดควัน 
โดยให้อุณหภูมิเท่ากับ 70 องศาเซลเซียสจนครบ 1 ชั่วโมงและเก็บตัวอย่างทุก 15 นาทีเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง
สัณฐานวิทยาของเซลลูโลส จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรอง ยี่ห้อ Whatman ที่มีขนาดรูพรุนเท่ากับ 45 
ไมโครเมตรด้วยชุด Vacuum pump แล้วล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนจนกระทั่งพีเอชเท่ากับ 7 เก็บตัวอย่าง
ใส่ตู้แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ดัดแปลงจากวิธีของ Wise et al., 1946)                    . 
 4 การตรวจสอบคุณลักษณะของสาหร่ายไกท่ีเปลี่ยนแปลงไป                                         . 
   การตรวจสอบและเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์  โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสงธรรมดา (Optical microscope) ตรวจสอบสัณฐานวิทยาของสาหร่ายไก สาหร่ายไกที่ปรับสภาพ
ด้วยด่าง และสาหร่ายไกปรับสภาพด้วยด่างที่ถูกฟอกขาว ที่กำลังขยายเท่ากับ 40 และ 400 เท่า ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ โดยดูดตัวอย่างที่เป็นสารละลายตะกอนแขวนลอยเซลลูโลสปริมาตร 100 ไมโครลิตรลงบนสไลด์
แล้วปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ จากนั้นตรวจสอบสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์และบันทึกภาพ เพื่อสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสัณฐานวิทยาสาหร่ายหลังจากการสกัดและการฟอกขาว                                                        . 
  ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) รุ่น S-3400N ยี่ห้อ HITACHI ศึกษา
ลักษณะรูปร่างและพ้ืนที่ผิวของสาหร่ายไก สาหร่ายไกที่ปรับสภาพด้วยด่าง และสาหร่ายไกปรับสภาพด้วยด่าง
ที่ถูกฟอกขาว โดยเตรียมตัวอย่างโดยการนำตัวอย่างที่ผ่านการทำให้แห้งมาเคลือบด้วยทองคำ แล้วตรวจสอบ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เตรียมตัวอย่างโดยการนำตัวอย่างที่ผ่านการทำให้แห้งวางบน Stub แล้วนำไปเคลือบ
ด้วยทองคำ จากนั้นนำเข้าเครื่อง SEM แล้วให้ค่าความต่างศักย์ของอิเล็กตรอนเท่ากับ 20 กิโลโวลต์              . 
  การตรวจสอบและเปรียบเทียบโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชั่นด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอิน
ฟาเรดสเปกโตรสโคปี (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer: FTIR) นำตัวอย่างสาหร่ายไก 
สาหร่ายไกที่ปรับสภาพด้วยด่าง และสาหร่ายไกปรับสภาพด้วยด่างที่ถูกฟอกขาว ที่ถูกทำให้แห้งบดผสมกับ
โพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) และอัดให้เป็นแผ่นด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิกนำไปตรวจสอบหาหมู่ฟังก์ชั่นด้วยเทคนิค
ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรสโคปี (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer: FTIR) 
รุ ่น Perkin Elmer SPECTRUM GX ยี ่ห ้อ Perkin Elmer โดยใช้โหมดแบบส่องผ ่าน (Transmission) ที่
อุณหภูมิห้อง ในช่วงคลื่นของการวิเคราะห์เท่ากับ 400 - 4000 cm-1 ใช้ความละเอียดในการเก็บข้อมูล 
(Resolution) เท่ากับ 4 cm-1 จำนวนรอบของการแสกนเท่ากับ 16 รอบ แล้วเปรียบเทียบลักษณะของพีคที่
ปรากฎเทียบกับสารมาตรฐานอัลฟาเซลลูโลส                                                                                             . 
 5 การผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไก                                                                                   . 
  นำสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไก มาใช้ในการผลิตเซลลูโลสจาก
สาหร่ายไก โดยใช้สาหร่ายไกปริมาณ 100 กรัม ขนาดเท่ากับ180 – 600 ไมโครเมตร แล้วสกัดตามสภาวะที่
เหมาะสมตามที่หาได้จากข้อ 3.1.2 จากนั้นนำเซลลูโลสที่ผลิตได้ไปทำให้แห้งด้วยวิธีการทำแห้งเยือกแข็งแบบ
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สุญญากาศ (Freeze dry) ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วเก็บไว้ในโถสุญญากาศ
ปราศจากความชื้น                                                                                                                            . 
 6 การศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลสจากสาหร่ายไก                                                           .  
  การตรวจสอบและเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) รุ่น JSM-7800F ยี่ห้อ JEOL ศึกษาลักษณะรูปร่าง
และพ้ืนผิวของสาหร่ายไก และเซลลูโลสจากสาหร่ายไก เตรียมตัวอย่างโดยนำตัวอย่างที่ผ่านการทำให้แห้งวาง
บน Stub นำไปเคลือบทองคำ ด้วยเครื่อง Gold coater รุ่น Q150R ES Plus ยี่ห้อ Quorum เป็นระยะเวลา 
45 วินาที โดยให้ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 23 มิลลิแอมแปร์ จากนั้นนำเข้าเครื่อง FE-SEM แล้วให้ค่าความต่าง
ศักย์เท่ากับ 2 กิโลโวลต์                                                                                                                                . 
  การตรวจสอบและเปรียบเทียบโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอิน
ฟาเรดสเปกโตรสโคปี โดยนำตัวอย่างสาหร่ายไก และเซลลูโลสจากสาหร่ายไก ที่ถูกทำให้แห้งบดผสมกับ
โพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) และอัดให้เป็นแผ่นด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิกนำไปตรวจสอบหาหมู่ฟังก์ชั่นด้วยเทคนิค
ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรสโคปี (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer: FTIR) 
โดยใช้โหมดแบบส่องผ่าน (Transmission) ที่อุณหภูมิห้อง ในช่วงคลื่นของการวิเคราะห์เท่ากับ 400 - 4000 
cm-1 ใช้ความละเอียดในการเก็บข้อมูล (Resolution) เท่ากับ 4 cm-1 จำนวนรอบของการแสกนเท่ากับ 16 
รอบ ที่ค่า Resolution เท่ากับ 4 แล้วเปรียบเทียบลักษณะของพีคที่ปรากฏเทียบกับสารมาตรฐานอัลฟา
เซลลูโลส                                                                                                                            . 
  การศึกษาคุณสมบัติความเป็นผลึก โดยนำตัวอย่างสาหร่ายไก และเซลลูโลสจากสาหร่ายไก 
ไปตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นผลึกของสารโดยเทียบกับสารมาตรฐานอัลฟาเซลลูโลส ด้วยเครื่องวิเคราะห์
การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffractometer: XRD) รุ่น D8 Advance ยี่ห้อ Bruker นำตัวอย่างปริมาณ 

1 กรัมใส่ลงในถ้วยวิเคราะห์ แล้วนำเข้าเครื่อง XRD โดยวัดค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ ที่มุม 2θ ตั้งแต่มุม
เท่ากับ 5 องศา ถึง 50 องศาที่อัตราการเคลื่อนที่ของตัววัดการเลี้ยวเบนของรังสีเท่ากับ 6 องศาต่อวินาที โดย
ในระบบ XRD ให้ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 40 มิลลิแอมแปร์ และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 40 กิโลโวลต์ 
จากนั้นนำค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ที่ตำแหน่งมุม 22.8 องศา (I002) และมุม 18 องศา (Iam) มาคำนวณค่าร้อย
ละความเป็นผลึกตามวิธีของ Segal et al. (1959)                                                                                              .  
  การศึกษาคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน นำสาหร่าย
ไก และเซลลูโลสจากสาหร่ายไก วิเคราะห์และเปรียบเทียบน้ำหนักที ่หายไปเมื ่อเทียบกับอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับสารมาตรฐานอัลฟาเซลลูโลสด้วยเครื่อง Thermogravimetric Analyzer (TGA) รุ่น 
TGA/DSC3+/HT/1600 ยี่ห้อ Mettler Toledo โดยนำตัวอย่างปริมาณ 4.23 ± 3.83 กรัม วางลงบนจาน
ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับเครื่องชั่งที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสูง  โดยให้ความร้อนตั้งแต่ 30 ถึง 700 องศา
เซลเซียส มีอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิเท่ากับ 10 องศาเซลเซียสต่อนาทีในสภาวะบรรยากาศไนโตรเจน โดยให้
อัตราของก๊าซออกซิเจนเท่ากับ 20 มิลลิลิตรต่อนาที หลังจากนั้นจะได้กราฟที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของสาร
แต่ละชนิดโดยเป็นผลของน้ำหนักที่หายไปในแต่ระช่วงที่เกิดขึ้น                   . 
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 7 การศึกษาระยะเวลาในการกวนผสมที่มีผลต่อการเกิดพอลิเมอไรเซชันของการสังเคราะห์พอลิยูรี
เทน โฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                                                                                       . 
  นำพอลิออล หรือ สาร B ปริมาตร 30 มิลลิลิตรเทลงในถาด แล้วเติมสาหร่ายไกและเซลลูโลส
ปริมาณ 1 กรัม ลงในพอลิออล จากนั้นกวนให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 16 ชั่วโมง แล้วเติม
ไอโซไซยาเนต 30 มิลลิลิตร แล้วกวนผสมโดยจับเวลา และเทวัสดุเชิงประกอบลงในถาดอีกอัน เมื่อเวลา ครบ 
5, 10, 20, 30 และ 40 วินาที บันทึกการเปลี ่ยนแปลง แล้วนำชิ ้นงานไปทดสอบคุณสมบัติเชิงกลด้วย
แรงอัด                                                                                                                               . 
 8 การศึกษาปริมาณของตัวเติมที่มีผลต่อการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม               . 
  การเตรียมตัวเติม โดยนำตัวเติม ได้แก่ สาหร่ายไกอบแห้ง และเซลลูโลสจากสาหร่ายไก ไป
ปั่นให้ละเอียดให้มีขนาดในช่วง 180 – 600 ไมโครเมตร แล้วเติมลงไปในกระบวนการสังเคราะห์วัสดุเชิง
ประกอบเซลลูโลส                                          .  
  การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม โดยนำสาร B และ สาร 
A ผสมกันในอัตราส่วนเท่ากับ 1 ต่อ 1 ปริมาตรต่อปริมาตร จากนั้นกวนผสมตามระยะเวลาเหมาะสมที่หาได้ 
แล้วตั้งทิ้งไว้ 16 ชั่วโมง โดยทำพร้อมกับการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ โดยนำสาหร่ายไกและเซลลูโลสจาก
สาหร่ายไก ที่ความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.5, 1.0, 1.2, 1.4 และ 1.6 ของปริมาตรทั้งหมด ลงในพอลิออ
ลแล้วกวนผสมให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 16 ชั่วโมง แล้วเทไอโซไซยาเนตลงไป จากนั้นกวน
ผสมให้เกิดพอลิเมอไรเซชันตามระยะเวลาที่เหมาะสม แล้วตั้งทิ้งไว้ 16 ชั่วโมง แล้วนำชิ้นงานไปตรวจสอบ
คุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงเทียบกับพอลิยูรีเทนโฟมปกติต่อไป                                                                               . 
 9 การวิเคราะห์คุณลักษณะและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบ
พอลิยูรีเทนโฟม                                                                                                               . 
   การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยเตรียมตัวอย่างโดยนำพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุ
เชิงประกอบตัดให้มีขนาดบางเท่ากับ 1 มิลลิเมตร แล้ววางบน Stub จากนั้นนำไปเคลือบด้วยทองคำด้วย
เครื่อง Gold coater เป็นระยะเวลา 45 วินาที โดยให้ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 23 มิลลิแอมแปร์ จากนั้นนำเข้า
เครื่อง FE-SEM ให้ค่าความต่างศักย์เท่ากับ 2 กิโลโวลต์ บันทึกภาพลักษณะเซลล์โฟมที่ปรากฏ                   .  
   การตรวจสอบขนาดของเซลล์โฟม วัดขนาดของเซลล์โฟมโดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
อนุภาคแบบ Feret’s diameter โดยการวัดเส้นที่ยาวที่สุด 2 เส้นในแนวแกน X และ Y ของเซลล์แล้วหา
ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้ จึงจะได้ทราบค่าขนาดของเซลล์โฟม                                                            . 
  การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรสโคปี โดยเตรียม
พอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบให้มีขนาดกว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ 0.25 × 0.25 × 0.25 เซนติเมตร 
แล้ววางบนเครื่อง FTIR โดยใช้แบบ ATR mode ที่อุณหภูมิห้อง ในช่วงคลื่นของการวิเคราะห์เท่ากับ 400-
4000 cm-1 ใช้ความละเอียดในการเก็บข้อมูล (Resolution) เท่ากับ 4 cm-1 จำนวนรอบของการแสกนเท่ากับ 
32 รอบ ที่ค่า Resolution เท่ากับ 4                                                                                                             . 
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   การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลด้วยการทดสอบด้วยแรงกดอัด โดยนำพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุ
เชิงประกอบทดสอบคุณสมบัติต่อแรงกดอัดด้วยวิธีการทดสอบด้วยแรงกดอัด  (Compression test) โดย
ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D1621 โดยเตรียมโฟมให้มีขนาด กว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ 5.5 × 5.5 × 
2.5 เซนติเมตร แล้วนำไปทดสอบการทนต่อแรงกดด้วยเครื่อง Universal testing machine รุ่น H50KS ยี่ห้อ 
Tinius Olsen ที่อัตราเร็วของการให้แรงเท่ากับ 5 มิลลิลิเมตรต่อนาที ภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้อง จากนั้นวัด
ค ่าความเค้นส ูงส ุดในโหมดแรงอัด  (Compressive strength) และค่ามอดูล ัสแรงกด (Compressive 
modulus)               . 
  การศึกษาคุณสมบัติเชิงพลวัต โดยศึกษาคุณสมบัติเชิงพลวัตของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิง
ประกอบพอลิยูรีเทนโฟม โดยตัดชิ้นงานโฟมเป็นวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 9.64 ± 0.35 มิลลิเมตร 
และมีความสูงเท่ากับ 5.78 ± 0.52 มิลลิเมตร จากนั้นทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง Dynamic mechanical 
analysis (DMA) รุ่น DMA 1 ยี่ห้อ Mettler Toledo ด้วยโหมดกดอัด ด้วยความถี่ 1 เฮิรตซ์ ภายใต้อุณหภูมิ 
20 ถึง 250 องศาเซลเซียส อัตราการให้ความร้อนเท่ากับ 3 องศาเซลเซียสต่อนาที                                . 
 10 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ                                                                                 . 
 นำข้อมูลที่จากการวัดขนาดของสาหร่ายไกภายใต้กล้องจุลทรรศน์มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้จำนวนซ้ำ 3 ซ้ำ นำข้อมูลที่ได้จากการวัดขนาดเซลล์โฟม ของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิง
ประกอบพอลิยูรีเทนโฟมมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้จำนวนซ้ำ 9 ซ้ำ และนำข้อมูลค่า
ความเค้นสูงสุดในโหมดแรงอัดและค่ามอดูลัสของแรงกดที่ได้จากการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเท
นโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมด้วยแรงกดอัดมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้

จำนวนซ้ำ 9 ซ้ำ โดยนำเสนอข้อมูลในรูป ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (x̄ ± S.D.)                                     .  
  นำผลของขนาดโฟมมาเปรียบเทียบทางสถิต ิเพื ่อวิเคราะห์พหุต ัวแปร  (Multivariate 
analysis) และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ Tukey’s HSD และนำผลของค่าความเค้น
สูงสุดในโหมดแรงอัดและค่ามอดูลัสของแรงกดไปเปรียบเทียบทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์พหุตัวแปร (Multivariate 
analysis) และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ Tukey’s HSD        . 
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการนำกากเซลล์ของสาหร่ายไปใช้ประโยชน์ตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากชีว
มวลให้เกิดประโยชน์สูงสุด              . 
  สามารถสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบเซลลูโลสกับพอลิยูรีเทนโฟมเพ่ือการใช้งาน ด้านบรรจุภัณฑ์ โดย
สังเคราะห์ให้เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและสามารถช่วยส่งเสริมการลงทุนให้กับ
ผู้ประกอบการที่เก่ียวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์           . 
๖. ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 การศึกษาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่ได้จากสาหร่ายไกและพอลิยูริเทนโฟมเพื่อการใช้งานด้าน
บรรจุภัณฑ์ แบ่งผลการทดลองออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดจำแนก
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ชนิดของสาหร่ายไก 2 ระยะเวลาที่มีผลต่อการปรับสภาพชีวมวลของสาหร่ายไกด้วยด่าง ส่วนที ่3 ระยะเวลาที่
มีผลต่อการฟอกขาวเซลลูโลส ส่วนที่ 4 คุณสมบัติของเซลลูโลสที่ผลิตได้จากสาหร่ายไก ส่วนที่ 5 ระยะเวลาที่มี
ผลต่อการเกิดพอลิเมอไรเซชันของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม และส่วนที่ 6 การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ
พอลิยูรีเทนโฟม โดยได้ทำการศึกษาสำเร็จแล้วในส่วนที่ 1 – 3 มีรายละเอียดผลการวิจัยดังนี้                     . 
 1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดจำแนกชนิดของสาหร่ายไก                               . 
 สาหร่ายไกสด (ภาพที ่1) ที่ผ่านการอบแห้ง (ภาพที ่2) ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสาหร่ายน้ำจืด จ.น่าน โดยเก็บเก่ียวเมื่อ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561                                                 .  

   

 
  ภาพที ่1 สาหร่ายไกสดที่เก็บจากแม่น้ำน่าน (อำนวยภาพโดยคุณศิริพร คำหว่าง)              . 
 ลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหร่ายไก ตรวจสอบลักษณะปรากฏด้วยตาเปล่าพบว่า สาหร่ายไกแห้งมี
ลักษณะสีเขียวค่อนข้างมีสีเขียวขี้ม้า (ภาพที่ 4.2) เมื่อสัมผัสจะให้ความรู้สึกสากมือ สามารถจับแยกเป็นเส้น
สายได้ และเมื่อจับยืดออกจะให้ความรู้ฉีกเหนียวและฉีกยาก ซ่ึงเป็นลักษณะทั่วไปของสาหร่ายไกในธรรมชาติ 
นอกจากนั้นสาหร่ายไก การที่สาหร่ายไกสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นเพราะว่า การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
ก้อนที่เรียกว่า ชีวมวล (Biomass) (93) ทำให้การสังเกตสาหร่ายไกด้วยตาเปล่าเป็นวิธีการจัดจำแนกเบื้องต้น  . 

 
  ภาพที ่2 สาหร่ายไกอบแห้งโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด จ.น่าน                 . 
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 การจัดจำแนกชนิดของสาหร่ายไก การจัดจำแนกสาหร่ายไกด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า ชีว
มวลแห้งของสาหร่ายไกประกอบด้วยสาหร่าย 2 ชนิด (ภาพที่ 3ก และ ข) โดยลักษณะของสาหร่ายชนิดแรก 
(ภาพที ่3ก) มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา คือ เซลล์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 25.35 ± 6.02 ไมโครเมตร 
ผนังเซลล์มีความกว้างเท่ากับ 3.09 ± 0.23 ไมโครเมตร เซลล์มีการจัดเรียงตัวเป็นเซลล์เดี่ยวต่อกันไปเป็นเส้น
สาย โดยแต่ละเส้นสายมีผนังเซลล์กั้นระหว่างเซลล์ที่มีความกว้างเท่ากับ 5.21 ± 2.04 ไมโครเมตร เซลล์มีการ
แตกแขนงเป็นแบบ Pseudodichotomous และ คลอโรพลาสต์มีลักษณะกลมโดยมีเม็ดสีอยู่ด้านในมีสีเขียว
สาหร่ายชนิดที่ 2 (ภาพที ่3ข) มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา คือ เซลล์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 22.06 ± 
1.09 ไมโครเมตร ผนังเซลล์มีความกว้างเท่ากับ 4.00 ± 0.44 ไมโครเมตร เซลล์มีการจัดเรียงตัวเป็นเซลล์เดี่ยว
ต่อกันไปเป็นเส้นสาย โดยแต่ละเส้นสายมีผนังเซลล์กั ้นระหว่างเซลล์ที่มีความกว้างเท่ากับ 3.89 ± 1.95 
ไมโครเมตร เซลล์ไม่มีการแตกแขนง แต่พบว่า ผนังเซลล์เมื่อมองตามยาวจะเป็นลักษณะเหมือนตัวอักษร H 
และคลอโรพลาสต์เรียงตัวกันเป็นร่างแห เมื่อตรวจสอบข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาตามการจัดจำแนกชนิด
ของสาหร ่ายด้วยหนังส ือ (Bellinger, 2015) สร ุปได้ว ่า สาหร ่ายไก ประกอบด้วย สาหร ่ายในสกุล 
Cladophora (ภาพที่ 3ก) และ สาหร่ายในสกุล Microspora (ภาพที่ 3ข) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ 
สรฉัตร และ ยุวดี (สรฉัตร, 2552) ศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดกินได้ในแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่าน 
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเก็บตัวอย่างจาก 7 จุด ประกอบด้วย 3 จุดเก็บตัวอย่างในแม่น้ำ
โขง จังหวัดเชียงราย และ 4 จุดเก็บตัวอย่างอยู่ในแม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน ผู้วิจัยศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาโดยระบุชนิดพันธุ์ของสาหร่ายโดยอาศัยหนังสือและเอกสารตีพิมพ์ พบว่า ตัวอย่างสาหร่ายไกมีสาหรา่ย 
2 ชนิด คือ Cladophora glomerata Kützing และ Microspora cf. pachyderma (Wille) Leherheim 
โดย C. glomerata มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคือ เป็นเส้นสายประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอกเรียงต่อกัน
เป็นสายยาว เส้นสายแตกแขนงแบบ Pseudodichotomous โดยเซลล์ที่แตกแขนงออกมีความกว้าง 10 – 15 
ไมโครเมตร โดยมีความยาวเท่ากับ 3 – 6 เท่าของความกว้าง Thiamdao et al. (2012) ศึกษาและจัดจำแนก
ชนิดพันธุ์ของสาหร่ายไกในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า ชีวมวล
สาหร่ายไกที่พบโดยส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายชนิด C. glomerata โดยมีการแพร่กระจายในแม่น้ำหลายสาย 
โดยเฉพาะแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง  Laungsuwon and Chulalaksananukul (2013) เก็บตัวอย่างสาหร่าย
ไกในพื้นที ่3 ตำแหน่ง ของแม่น้ำน่าน พบว่า ชีวมวลของสาหร่ายไกมีสาหร่าย 2 ชนิดคือ C. glomerata และ 
M. floccosa อย่างไรก็ตาม มีการรายงานว่า มีสาหร่ายชนิดอื่นที่อยู่ในชีวมวลเดียวกับสาหร่ายไก ได้แก่ 
การศึกษาของ Mungmai et al. (2014) พบว่า สาหร่ายไกที่เก็บเกี่ยวจากแม่น้ำน่านในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม เป็นสาหร่ายชนิด R. hierglyphicum ซึ่งเป็นสาหร่ายที่พบมากในช่วงฤดูร้อน การ
ที่พบว่าสาหร่ายไกไม่ได้มีเพียงสาหร่ายชนิดเดียวนั้น เป็นเพราะว่า ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ มีปัจจัยที่มี
ผลต่อชนิดและความหลากหลายของสาหร่ายไก ได้แก่ ระดับน้ำ การไหลเวียนของน้ำ ปริมาณสารอาหาร 
ความเข้มแสงแสง และอุณหภูมิ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่มีผลต่อชนิดของสาหร่ายไกที่พบ อย่างไรก็ตาม ใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็นจุดเริ ่มต้นของการเพิ่มมูลค่าของสาหร่ายไก และแนวคิดของการใช้ทรัพยากรให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด ฉะนั้น การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไกหรือกรรมวิธีการทำให้ได้ชนิดของสาหร่ายไกที่บริสุทธิ์จึง
จำเป็นต้องมีการศึกษาต่อไป                                                                                                            . 

 

 
   
ภาพที่ 3 สัณฐานวิทยาของสาหร่ายไกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที ่กำลังขยาย 400 เท่า (Scale bar = 20 
ไมโครเมตร)                         . 
 2 ระยะเวลาที่มีผลต่อการปรับสภาพชีวมวลของสาหร่ายไกด้วยด่าง                 . 
 การปรับสภาพชีวมวลของสาหร่ายไกด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 2 ร่วมกับ
การให้อุณหภูมิเท่ากับ 80 องศาเซลเซียส และการกวนผสมด้วยความเร็วรอบเท่ากับ 300 รอบต่อนาที เป็น
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง              .  
 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายไกที่เปลี่ยนแปลงภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  โดย
ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายไกภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  พบว่า การปรับสภาพ
ด้วยด่างไม่ทำให้ขนาดของสาหร่ายไกเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเซลล์ยังคงรูปร่างเดิม แต่พบว่าสีของสาหร่ายมี
ความเขียวลดลง  โดยเริ่มต้นตั้งแต่การปรับสภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมงเป็นต้นไป  เมื่อเทียบกับสาหร่ายไกแห้ง 
(ภาพที ่4)                                          . 
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ภาพที่ 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่างที่ระยะเวลาแตกต่างกัน (ก) สาหร่ายไก
แห้ง (ข) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่าง 0 นาที (ค) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่าง 30 นาที (ง) 
สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมง (จ) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่าง 2 ชั่วโมง (ฉ) สาหร่ายไกที่
ถูกปรับสภาพด้วยด่าง 3 ชั่วโมง (กำลังขยาย 100 เท่า)          . 
 ผลของการปรับสภาพด้วยด่างต่อหมู่ฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลง เมื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชัน
ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรสโคปี เพื่อเปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันของแอลฟาเซลลูโลส 
สาหร่ายไก และสาหร่ายที่ผ่านการปรับสภาพด้วยด่างที่ระยะเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง (ภาพที่ 5) พบว่า พีค
ของหมู่ฟังก์ชันของแอลฟาเซลลูโลส สาหร่ายไก และสาหร่ายไกที่ผ่านการปรับสภาพด้วยด่าง มีลักษณะของ
การสั่นแบบหลักมูลของหมู่ฟังก์ชันเหมือนกัน ได้แก่ พีคท่ี 903 cm-1 แสดงลักษณะของการสั่นหลักมูลแบบงอ
ชนิดการโยกของหมู่ฟังก์ชัน C-H (C-H rocking vibration) และ พีคที่ 1,060 cm-1 แสดงลักษณะของการสั่น
หลักมูลแบบยืดของหมู ่ฟ ังก ์ช ัน C-O (C-O stretching vibration) ซึ ่งค ือหมู ่ฟ ังก ์ช ันของสารจำพวก
คาร์โบไฮเดรต (Alemdar and Sain, 2008) พีคท่ี 1,640 cm-1 2,904 cm-1 และ 3,300 – 3,400 cm-1 แสดง

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 
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ลักษณะของการสั่นหลักมูลแบบยืดของหมู่ฟังก์ชัน –OH  (-OH stretching vibration) ของเซลลูโลส อย่างไร
ก็ตาม มีตำแหน่งพีคที่มีความแตกต่างกันด้วย ได้แก่ ในสาหร่ายไก ปรากฎพีคที่ 1,510 cm-1  แสดงลักษณะ
ของการสั่นหลักมูลแบบยืดของหมู่ฟังก์ชันอะโรมาติก (Aromatic stretching vibration) และ พีคที่ 1,246 
cm-1 แสดงลักษณการสั่นหลักมูลแบบยืดของหมู่ฟังก์ชันแอริลแอลคิล (C-O-C stretching vibration) ซึ่งไม่
พบทั้ง 2 พีคในแอลฟาเซลลูโลส แต่พบพีคที่ 1,246 cm-1 ในสาหร่ายไกที่ปรับสภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมง – 3 
ชั่วโมง โดยทั้ง 1 พีคนี ้เป็นหมู่ฟังก์ชันของโครงสร้างลิกนิน                     .  
 ฉะนั้น จากการตรวจสอบและเปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR พบว่า การปรับสภาพสาหร่าย
ไกด้วยด่าง ไม่ทำลายหมู่ฟังก์ชันเดิมของคาร์โบไฮเดรต และเซลลูโลส แต่สามารถกำจัดหมู่ฟังก์ชันของลิกนินได้ 
1 ตำแหน่งคือ หมู่ฟังก์ชันอะโรมาติก นอกจากนั้นการใช้ด่างที่ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมงเป็นต้นไป ไม่มีความ
แตกต่างกัน การศึกษาของ Prasetia et al (2018) รายงานว่า การใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
ระดับความเข้มข้นเท่ากับ ร้อยละ 2 4 และ 6 ในกระบวนการกำจัดลิกนินออกจากสาหร่าย Cladophora sp. 
เพ่ือผลิตผลึกไมโครเซลลูโลส ทำให้ลักษณะสัณฐานวิทยามีความเรียบมากข้ึนเมื่อเทียบกับสาหร่ายปกติ ซึ่งการ
เพิ่มระดับความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่มีผลต่อสัณฐานวิทยาของสาหร่ายแต่อย่างใด  นอกจากนั้น 
Camacho et al. (2013) สกัดเซลลูโลสจาก Cladophora rupestris เพื ่อใช ้ในการสังเคราะห์ว ัสดุเชิง
ประกอบพอลิอะนิลีน การสกัดเซลลูโลส โดยใช้การฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรท์ความเข้มข้นร้อยละ 70 ในอะ
ซิเตทบัฟเฟอร์ โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตามด้วยการแช่ใน 0.5 โมลาร์ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ให้ความร้อน 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาตลอดคืน พบว่า เซลลูโลสที่ผลิตได้มี
ลักษณะเป็นเส้นใยที่พันกัน (Intertwined fiber) และมีพ้ืนผิวที่เรียบ         . 

 
ภาพที่ 5 อินฟาเรดสเปกตรัมของ (ก) สารมาตรฐานอัลฟาเซลลูโลส (ข) สาหร่ายไก (ค) สาหร่ายไกที่ถูกปรับ
สภาพด้วยด่างเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ง) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่างเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และ (จ) สาหร่าย
ไกท่ีถูกปรับสภาพด้วยด่างเป็นเวลา 3 ชั่วโมง           . 
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 3 ระยะเวลาที่มีผลต่อการฟอกขาว            . 
 การฟอกขาว (Bleached) เป็นกรรมวิธีการทำให้วัตถุดิบมีความขาว และเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด
ลิกนินในวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบได้ จากการศึกษาระยะเวลาที่มีผลต่อการฟอกขาว โดยนำสาหร่าย
ไกที่ผ่านการปรับสภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมงไปฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรท์ (Sodium chlorite) ความเข้มข้น
ร้อยละ 1 ของน้ำหนักต่อปริมาตร ผสมกับกรดอะซิติก (Acetic acid) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 50 และอุณหภูมิ
เท่ากับ 70 องศาเซลเซียส พบว่า สัณฐานวิทยาของเซลลูโลสมีสีขาวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการฟอกขาวที่
เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 6) และพบว่าที่ระยะเวลา 30 นาทีเป็นต้นไป เซลลูโลสมีสีขาวคงที่ เมื่อตรวจสอบลักษณะ
สัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า ลักษณะสัณฐานวิทยาสาหร่ายไกก่อน
การสกัด จะพบอนุภาคขนาดเล็กบนพื้นผิว ทำให้เห็นเป็นลักษณะขรุขระ (ภาพที่ 7)  และเมื่อผ่านการปรับ
สภาพด้วยด่าง จะทำให้พื้นผิวของสาหร่ายไม่มีอนุภาคขนาดเล็ก ฉะนั้น การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 2 ร่วมกับการให้ความร้อนที่อุณหภูมิเท่ากับ 80 องศาเซลเซียส และกวนผสมด้วยความเร็วรอบ
เท่ากับ 300 รอบต่อนาที สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากสาหร่ายได้ นอกจากนั้น การใช้ด่างทำให้พื้นผิว
ของเซลล์สาหร่ายเกิดการฉีกขาด และเห็นเส้นใยบนพ้ืนผิว ซึ่งเกิดจากที่ลิกนินที่ทำหน้าที่เป็นกาวประสานเส้น
ใยเซลลูโลสได้เสียสภาพ จึงทำให้เห็นเส้นใยเซลลูโลส และเมื่อเปรียบเทียบการใช้ด่างสกัดเซลลูโลสจาก
สาหร่ายไกที่ระยะเวลา 1 และ 3 ชั่วโมง พบว่า ลักษณะสัณฐานวิทยามีลักษณะเหมือนกัน  ฉะนั้น การปรับ
สภาพด้วยด่างด่างที่ 1 ชั่วโมงจึงเพียงพอ และเมื่อนำสาหร่ายที่ผ่านการปรับสภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมงและฟอก
ขาวด้วยโซเดียมคลอไรท์ พบว่า ลักษณะของสัณฐานวิทยามีการเปลี่ยนแปลง พื้นผิวเกิดการฉีกขาดทำให้เห็น
เส้นใยมากขึ้น                        .  
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ภาพที่ 6 ลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่างที่ระยะ 1 ชั่วโมงแล้วนำไปฟอกขาวด้วย
โซเดียมคลอไรท์และกรดแอซิตริกที่ระยะเวลาแตกต่างกัน (ก) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ 1 ชั่วโมง (ข) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 ชั่วโมงแล้วฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอ
ไรท์และกรดแอซิตริก 0 นาที (ค) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 ชั่วโมงแล้วฟอกขาว
ด้วยโซเดียมคลอไรท์และกรดแอซิตริก 15 นาที (ง) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 
ชั่วโมงแล้วฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรท์และกรดแอซิตริก 30 นาที (จ) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 ชั่วโมงแล้วฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรท์และกรดแอซิตริก 45 นาท ีและ (ฉ) สาหร่ายไก
ที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 ชั่วโมงแล้วฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรท์และกรดแอซิตริก 1 ชั่วโมง 
(กำลังขยาย 100 เท่า)                            . 
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ภาพที ่7 ลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหร่าย เซลลูโลส และเซลลูโลสที่ผ่านการฟอกขาว ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ก) สาหร่ายไกแห้ง (ข) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่างเป็นเวลา 1 ชั่วโมง       
(ค) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่างเป็นเวลา 3 ชั่วโมง (ง) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้วฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรท์และกรดแอซิตริกเป็นเวลา 30 นาที (กำลังขยาย 
5,000 เท่า)                               .  
 ผลของการฟอกขาวต่อการเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชัน การตรวจสอบและเปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันของ
แอลฟาเซลลูโลส สาหร่ายไก สาหร่ายไกที่ผ่านการปรับสภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมง และสาหร่ายที่ผ่านการปรับ
สภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมงแล้วผ่านการฟอกขาว 30 และ 60 นาที (ภาพที่ 8) พบว่า พีคของหมู่ฟังก์ชันของ
แอลฟาเซลลูโลส สาหร่ายไก และสาหร่ายไกที่ผ่านการปรับสภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมงมีลักษณะเหมือนกัน ส่วน
พีคของสาหร่ายไกที่ปรับสภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมงและการฟอกขาว 30 และ 60 นาที และ พบว่า พีคที่ 1,246 
cm-1 แสดงลักษณะการสั ่นแบบหลักมูลแบบยืดของหมู่ฟังก์ชันแอริลแอลคิลอีเทอร์  (C-O-C stretching 
vibration) ของลิกนิน  ฉะนั้นวิธีฟอกขาวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดลิกนินได้  การศึกษาของ 
Sucalditio and Camacho (2017) รายงานว่า การฟอกขาวด้วย 1 ลิตรอะซิเตทบัฟเฟอร์ที่ประกอบด้วย 0.1 
โมลาร์สารละลายอะซิเตท 0.1 โมลาร์กรดอะซิตริก และ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite : 
NaClO) 36 กรัม ร่วมกับการให้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง สามารถกำจัดลิกนินออกจาก
เซลลูโลสได้ อย่างไรก็ตาม การฟอกขาวทำให้พ้ืนผิวของเส้นใยมีความขรุขระมากขึ้น เนื่องมาจากการฟอกข้าว
ด้วยโซเดียมคลอไรท์และกรดแอซิตริก จะทำให้เกิดการแตกตัวของกรดกลายเป็นคลอรีน และไปจับที่พื้นผิว
ของวัสดุทำให้ภาพที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมีความขรุขระ ดังนั้น หากจำเป็นต้อง
ฟอกขาวก็ควรทำความสะอาดหลังจากการฟอกขาวให้มากขึ้น การรายงานของ Majeed et al. (2013) พบว่า 
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การฟอกขาวเป็นสาเหตุที่ทำให้โครงสร้างกายภาพและค่าความเป็นผลึกของเส้นใยเปลี่ยนแปลง เพราะว่า การ
ฟอกขาวจะกำจัดเมือกและสารซีเมนต์ที่มีโครงสร้างคล้ายกับเฮมิเซลลูโลสและลิกนินออกไป ส่งผลให้เส้นใยมี
ลักษณะพ้ืนผิวขรุขระและลดขนาดของเส้นใยให้เล็กและสั้นลงได้                  . 

 
ภาพที่ 8  อินฟาเรดสเปกตรัมของ (ก) สารมาตรฐานอัลฟาเซลลูโลส (ข) สาหร่ายไก (ค) สาหร่ายไกที่ถูกปรับ
สภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมง (ง) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมงแล้วฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรท์และ
กรดแอซิตริก 30 นาที (จ) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่าง 1 ชั่วโมงแล้วฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรท์และ
กรดแอซิตริก 45 นาที และ (ฉ) สาหร่ายไกที่ถูกปรับสภาพด้วยด่างเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วฟอกขาวด้วย
โซเดียมคลอไรท์และกรดแอซิตริก 1 ชั่วโมง            . 
 ฉะนั้น การเพิ่มระยะเวลาในการปรับสภาพสาหร่ายไกด้วยด่าง มีผลต่อสัณฐานวิทยาคือ ทำให้มีผิว
เรียบมากขึ้น แต่การเพิ่มการฟอกขาวทำให้พื้นผิวมีการปนเปื้อนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการเพิ่มระยะเวลาในการ
ปรับสภาบสาหร่ายไกด้วยด่างเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของคาร์โบไฮเดรตและเซลลูโลส แต่ยังคงพบหมู่ฟังก์ชันที่
เป็นโครงสร้างของลิกนินอยู่ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า การจะกำจัดลิกนินให้สมบูรณ์ต้องอาศัยกระบวนการ
ฟอกขาว จึงเลือกการปรับสภาพด้วยด่างที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมงแล้วนำไปฟอกขาวต่อไปการปรับสภาพสาหร่าย
ไก 1 ชั่วโมง ซึ่งสามารถทำลายหมู่ฟังก์ชันอะโรมาติกของลิกนินได้  การปรับสภาพสาหร่ายไก 1 ชั่วโมงและ
ฟอกขาว 30 นาท ีสามารถกำจัดหมู่ฟังก์ชันของลิกนินได้สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการฟอกขาวยังคงมีอุปสรรคอยู่
หลายประการ ฉะนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกการปรับสภาพสาหร่ายไกด้วยด่าง 1 ชั่วโมง สำหรับใช้การ
ผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไกเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป          . 
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 4 คุณลักษณะและคุณสมบัติของเซลลูโลสที่ผลิตได้จากสาหร่ายไก                 . 
  ผลได้ของเซลลูโลส จากการศึกษาระยะเวลาที่มีผลต่อการปรับสภาพสาหร่ายไกเพื่อผลิตเซลลูโลส 
พบว่า ระยะเวลาในการปรับสภาพด้วยด่างที่เหมาะสมคือ 1 ชั่วโมง โดยใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ร้อยละ 2 ร่วมกับอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และกวนผสมด้วยความเร็วรอบเท่ากับ 100 รอบต่อนาที 
โดยพบว่า การผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไกด้วยด่าง โดนเริ่มต้นจากสาหร่ายไก 1 กิโลกรัม สามารถสกัด
เซลลูโลสได้ 372 กรัม คิดเป็นผลได้ของเซลลูโลสเท่ากับร้อยละ 37.2 ซึ่งมากกว่าการสกัดเซลลูโลสจากงานวิจัย
ของ Xiang et al. (2015) ผลิตเส้นใยนาโนจากสาหร่าย C. glomerata เปรียบเทียบกับเยื่อยูคาลิปตัสที่ผา่น
การฟอกขาว โดยผลิตเซลลูโลสด้วยการฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรท์ปริมาณ 4 กรัมในโซเดียมอะซิเตท
บัฟเฟอร์ (พีเอช 4.8) ปริมาณ 10 มิลลิลิตร โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
จากนั้นนำไปผสมใน 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร 12 มิลลิลิตร โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิเท่ากับ 
60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมง (Overnight) ผลการศึกษาพบว่า เซลลูโลสที่สกัดได้จาก C. 
glomerata มีปริมาณผลได้เท่ากับร้อยละ 21.6 รายงานของ Mihranyan (2011) รายงานว่า เซลลูโลสที่ผลิต
จากสาหร่ายสาหร่ายสีเขียวชนิดเส้นสายมีปริมาณผลได้เท่ ากับร้อยละ 20 – 30 การที่ผลได้ของการผลิต
เซลลูโลสในงานวิจัยนี้มีมากกว่าเป็นเพราะว่า ขั้นตอนในการสกัดเซลลูโลสมีเพียงขั้นตอนเดียว ทำให้การ
สูญเสียผลผลิตในระบบมีน้อยกว่าวิธีอ่ืน                    . 
 ลักษณะสัณฐานวิทยา เมื่อตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด พบว่า เซลลูโลสมีลักษณะคล้ายกับสาหร่ายไก (ภาพที่ 10) โดยการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับความ
ร้อนสามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่พื้นผิวได้ ทำให้พื้นผิวของเซลลูโลสมีลักษณะเรียบและสิ่งปนเปื้อนบนพ้ืนผิว
ลดลง แต่ไม่ทำให้ขนาดของเซลลูโลสที่ผลิตได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการผลิต
เซลลูโลสส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับพืช มีการศึกษาพบว่า การใช้ด่างด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 
5 เป็นระยะเวลา 2 ชั ่วโมง สามารถกำจัดเฮมิเซลลูโลสได้ร ้อยละ 12-12.9 (Ray and Sarkar, 2001) 
นอกจากนั้นการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการผลิตเซลลูโลสจะเพ่ิมแรงยึดของรอยต่อระหว่างเฟส (Interfacial 
adhesion) ของเส้นใยกับเมทริกซ์ของการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ (Majeed et al., 2013; Cao et al., 
2006; Gomes et al., 2004) อย่างไรก็ตามมีการใช้ด่างสำหรับผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายสกุล Cladophora 
เช่นกัน (Camacho et al., 2013; Prasetia et al., 2018) ดังนั้น จึงนำเซลลูโลสจากสาหร่ายไกที่ผลิตได้ไป
วิเคราะห์คุณสมบัติต่อไป                                 . 
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ภาพที่ 10 สัณฐานวิทยาสาหร่ายไกเมื่อปรับสภาพด้วยด่างที่ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ก) สาหร่ายไกกำลังขยาย 200 เท่า (ข) สาหร่ายไกกำลังขยาย 500 เท่า (ค) 
สาหร่ายไกกำลังขยาย 1,000 เท่า (ง) เซลลูโลสจากสาหร่ายไกกำลังขยาย 200 เท่า (จ) เซลลูโลสจากสาหร่าย
ไกกำลังขยาย 500 เท่า และ (ฉ) เซลลูโลสจากสาหร่ายไกกำลังขยาย 1,000 เท่า       . 
 คุณสมบัติความเป็นผลึก การศึกษารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของแอลฟาเซลลูโลส สาหร่าย
ไก และเซลลูโลสจากสาหร่ายไก มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบค่าความเป็นผลึกของสารด้วยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction) โดยการศึกษาสมบัติของเซลลูโลสนั้น โครงสร้างพื้นฐานของวัตถุ
ทั้ง 3 ชนิดนั้น มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเหมือนกัน แต่มีการจัดเรียงอะตอมในโครงสร้างของผลึก
แตกต่างกัน จึงทำให้มีสมบัติต่างกัน ฉะนั้นในการพัฒนาหรือศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของสสารจึงจำเป็นต้องศึกษา
ลักษณะของผลึกด้วย                    . 
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 การศึกษาลักษณะผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์  พบว่า ลักษณะผลึกของโครงสร้าง
สาหร่ายจะมีรูปแบบของพีคท่ีสำคัญ 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย พีคท่ี 1 ที ่มุม 2-theta ณ มุมตกกระทบเท่ากับ 

14 องศา ที่มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์ (Lattice parameter) และดัชนีมิลเลอร์ (Miller’s index) เท่ากับ α 

[100] และ β [100] พีคที่ 2 ที่มุม 2-theta ณ ตำแหน่งมุมตกกระทบ 16 องศา ที่มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์

และดัชนีมิลเลอร์เท่ากับ α [010] และ β [110] และพีคที่ 3 ที่มุม 2-theta ณ ตำแหน่งมุมตกกระทบ 22.8 

องศา ที่มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์และดัชนีมิลเลอร์เท่ากับ α [110] และ β [200] (Wada et al., 1997) จาก
การตรวจสอบพีคท่ีปรากฎพบว่า สาหร่ายไกและเซลลูโลสจากสาหร่ายไกปรากฏพีคท้ัง 3 ตำแหน่ง แต่แอลฟา
เซลลูโลสจะไม่ปรากฏพีคที่มุม 2-theta ณ ตำแหน่งมุมตกกระทบเท่ากับ 14 และ 16 องศา เนื่องจากมุมตก
กระทบทั้ง 2 ตำแหน่งเป็นมุมที่จำเพาะของโครงสร้างผลึกแบบ Unipolar orientation ซึ่งพบในเซลลูโลสจาก
สาหร่าย Cladophora (Mihranyan, 2011; Wada et al., 2001) จึงทำให้ไม่ปรากฏพีคของมุมตกกระทบ
ดังกล่าว เพราะแอลฟาเซลลูโลสที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นสารที่ผลิตจากพืชซึ่งมีลักษณะโครงสร้างของผลึก
แตกต่างจากสาหร่าย นอกจากนั้น ในสาหร่ายไกยังปรากฏพีคท่ีมุม 2-theta ที่มุมตกกระทบอื่น ๆ อีกด้วย เป็น
เพราะว่า ในวัตถุดิบธรรมชาติมักจะมีสสารชนิดอื่นปะปนอยู่ในโครงสร้างของวัตถุดิบชนิดนั้น  จึงทำให้การ
ปรากฏพีคมีความหลากหลายมากกว่า วัตถุดิบที่ผ่านการปรับสภาพหรือการทำให้สะอาดขึ้นด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ 
โดยหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมว่าพีคที่ปรากฏขึ้นนั้นคือสารชนิดใด สามารถตรวจสอบในฐานข้อมูล The 
International Center for Diffraction Data (ICDD) ได ้          . 
 ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบค่าความเป็นผลึกของเซลลูโลส ต้องพิจารณาตำแหน่งพีคที่สำคัญได้แก่ 
ตำแหน่งที่มุม 2 เซต้าเท่ากับ 22.8 องศา คือพีคของความเป็นผลึก และ ตำแหน่งที่มุม 2 เซต้าเท่ากับ 18 
องศา คือพีคของอสัณฐานของเซลลูโลส (Segal et al., 1959) (ภาพที่ 11) เมื่อนำค่า Intensity ที่ได้จาก 2 
ตำแหน่ง คำนวณร้อยละความเป็นผลึกพบว่า วัสดุที่มีความเป็นผลึกสูงที่สุดคือ แอลฟาเซลลูโลส รองลงมาคือ 
เซลลูโลสจากสาหร่ายไก และสาหร่ายไก โดยมีค่าความเป็นผลึกเท่ากับร้อยละ 70.59, 63.62 และ 58.79 
ตามลำดับ การที่เซลลูโลสจากสาหร่ายไกมีร้อยละความเป็นผลึกสูงกว่าสาหร่ายไก เป็นเพราะว่าเซลลูโลสจาก
สาหร่ายไก ได้มาจากกรรมวิธีการปรับสภาพสาหร่ายไกด้วยด่าง ส่งผลให้มีความสะอาดและทำให้การจัดเรียง
ตัวของผลึกมีความเป็นระเบียบมากขึ้น จึงส่งผลให้ร้อยละความเป็นผลึกของเซลลูโลสจากสาหร่ายไกมีค่าสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับสาหร่ายไก นอกจากนั้นยังพบว่า การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2 ร่วมกับการให้
ความร้อนที่อุณหภูมิเท่ากับ 80 องศาเซลเซียสในการผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไกสามารถทำให้เซลลูโลสจาก
สาหร่ายไกมีร้อยละความเป็นผลึกสูงขึ้น โดย Majeed et al. (2013) รายงานว่า การปรับสภาพด้วยด่างของ
วัตถุดิบชีวภาพสามารถทำให้ค่าความเป็นผลึกมีการเปลี่ยนแปลงได้ Camacho et al. (2013) รายงานว่า การ
ที่ค่าความเป็นผลึกของเซลลูโลสจากสาหร่าย Cladophora มากกว่าพืชนั้น เพราะว่าการจัดเรียงตัวของสาย
พอลิเมอร ์(Polymer chain) และพ้ืนที่ผิว (Surface area) ของเซลลูโลสจากสาหร่ายมีการจัดเรียงตัวของสาย
พอลิเมอร์ที่เป็นระเบียบและมีขนาดพื้นที่ผิวมากกว่าเซลลูโลสจากพืช         .  
  ฉะนั้น จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ พบว่า การใช้ด่างในการผลิตเซลลูโลส
จากสาหร่ายไก สามารถทำให้เซลลูโลสที่ผลิตได้มีความบริสุทธิ์ขึ ้นตามลักษณะของผลึกและการเกิดพีคที่
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ปรากฎ นอกจากนั้นค่าความเป็นผลึกที่สูงขึ้นยังสามารถทำให้ทราบได้ว่า เซลลูโลสที่ผลิตได้มีความบริสุทธิ์มาก
ขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามเซลลูโลสจากสาหร่ายไกยังคงมีร้อยละความเป็นผลึกน้อยกว่าแอลฟาเซลลูโลสซึ่งมี
ความบริสุทธิ์ที่สูงกว่า และผ่านกรรมวิธีที่มากกว่า ดังนั้น หากต้องการเพิ่มร้อยละความเป็นผลึกของเซลลูโลส
จากสาหร่ายไก จำเป็นต้องเพิ่มกรรมวิธีที่ทำให้สาหร่ายมีความบริสุทธิ์สูงขึ้นไป เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้กว้างขวางขึ้น                    . 

 
ภาพที่ 11 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (ก) สาหร่ายไก (ข) เซลลูโลสจากสาหร่ายไก และ (ค) สาร
มาตรฐานอัลฟาเซลลูโลส                        . 
 คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อ
น้ำหนักของสารที่เปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิค Thermogravimetry analysis พบว่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของ อัลฟาเซลลูโลส สาหร่ายไก และเซลลูโลสจากสาหร่ายไก (ภาพที่ 12) เมื่อ
พิจารณาช่วงของอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของแต่ละวัตถุ พบว่า อัลฟาเซลลูโลสมีช่วง
อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก 2 ช่วงอุณหภูมิ คือ ช่วงอุณหภูมิที่ 1 อุณหภูมิตั้งแต่ 30 – 150 องศา
เซลเซียส เหลือน้ำหนักสารร้อยละ 94.61 และช่วงอุณหภูมิที่ 2 อุณหภูมิตั้งแต่ 150 – 770 องศาเซลเซียส 
เหลือน้ำหนักสารร้อยละ 9.44 สาหร่ายไกมีช่วงอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก 3 ช่วงอุณหภูมิ คือ ช่วง
อุณหภูมิที่ 1 อุณหภูมิตั ้งแต่ 40 – 160 องศาเซลเซียส เหลือน้ำหนักสารร้อยละ 91.05 ช่วงอุณหภูมิที่ 2 
อุณหภูมิตั้งแต่ 150 – 470 องศาเซลเซียส เหลือน้ำหนักสารร้อยละ 45.49 และช่วงอุณหภูมิที่ 3 อุณหภูมิ
ตั้งแต ่470 – 800 องศาเซลเซียส เหลือน้ำหนักสารร้อยละ 30.77 และเซลลูโลสจากสาหร่ายไกมีช่วงอุณหภูมิ
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ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก 3 ช่วงอุณหภูมิ คือ ช่วงอุณหภูมิที่ 1 อุณหภูมิตั้งแต่ 40 – 180 องศาเซลเซียส 
เหลือน้ำหนักสารร้อยละ 88.65 ช่วงอุณหภูมิที่ 2 อุณหภูมิตั้งแต่ 180 – 540 องศาเซลเซียส เหลือน้ำหนักสาร
ร้อยละ 21.71 และช่วงอุณหภูมิที่ 3 อุณหภูมิตั้งแต่ 540 – 800 องศาเซลเซียส เหลือน้ำหนักสารร้อยละ 
11.68 การที่วัตถุท้ัง 3 ชนิด มีช่วงอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักใกล้เคียงกัน เพราะว่า ในวัสดุที่
มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบจะมีคุณสมบัติที่คล้ายเคียงกัน คือ ในการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของวัตถุในช่วง
อุณหภูมิแรกในช่วงอุณหภูมิ 30 – 180 องศาเซลเซียส จะเป็นการระเหยของไอน้ำ ซึ่งวัตถุทั้ง 3 ชนิดนั้น อัลฟา
เซลลูโลสจะมีร้อยละของน้ำหนักที่คงเหลือมากที่สุด คือ 94.61 ตามด้วยสาหร่ายไกคือ 91.05 และ เซลลูโลส
จากสาหร่ายไกคือ 88.65 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การที่มีร้อยละของน้ำหนักที่คงเหลือมากนั้นหมายถึงวัตถุชนิดนั้น
มีความชื้นน้อย อันเนื่องมาจากการเตรียมตัวอย่างที่แห้งดี  และการที่มีร้อยละคงเหลือน้อยนั้น เป็นไปได้ว่า
ตัวอย่างนั้นอาจจะมีความสามารถในการดูดซับความชื้นได้ดีจึงทำให้มีความชื้นมากที่สุด  ซึ่งคือ เซลลูโลสจาก
สาหร่ายไก ช่วงอุณหภูมิที่ 2 ในวัตถุทั้ง 3 ชนิด มีความแตกต่างกัน ในอัลฟาเซลลูโลสจะมีช่วงอุณหภูมิที่กวา้ง
ที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุอีก 2 ชนิด แต่ในสาหร่ายไกและเซลลูโลสจากสาหร่ายไกจะมีช่วงที่แคบกว่า ซึ่งในช่วง
อุณหภูมิดังกล่าวเป็นช่วงอุณหภูมิที่ทำให้เซลลูโลสเกิดการสลายตัว  (250 – 400 องศาเซลเซียส) เนื่องจาก
ความร้อนทำลายพันธะไฮโดรเจนของกลูโคสทำให้เซลลูโลสเสียสภาพธรรมชาติ การที่อัลฟาเซลลูโลสมีการ
สลายตัวในช่วงนี ้เป็นเพราะว่า อัลฟาเซลลูโลสที ่ใช้เป็นวัตถุที ่มีคุณภาพบริสุทธิ ์สูง  ผ่านการผลิตระดับ
อุตสาหกรรม ทำให้มีความบริสุทธิ์สูง และการสลายตัวในช่วงนี้ สาหร่ายไกจะมีน้ำหนักคงเหลือร้อยละ 45.49 
ซึ่งมากกว่าเซลลูโลสจากสาหร่ายไก เพราะว่า เซลลูโลสจากสาหร่ายไกมีปริมาณเซลลูโลสที่มากกว่าและมีสาร
อื่นที่คงเหลือน้อยกว่าทำให้น้ำหนักเมื่อผ่านอุณหภูมิในช่วงนี้มีน้ำหนักคงเหลือน้อย และช่วงอุณหภูมิที่ 3 เป็น
ช่วงอุณหภูมิที่ทำให้วัตถุคงเหลือเถ้าเป็นผลผลิตสุดท้าย โดยจากการตรวจสอบพบว่า สาหร่ายไกมีปริมาณเถ้า
มากที่สุดคือ ร้อยละ 30.77 ตามด้วยเซลลูโลสสาหร่ายไกมีปริมาณเถ้าร้อยละ 11.68 และน้อยที่สุดคืออัลฟา
เซลลูโลสมีปริมาณเถ้าร้อยละ 9.44 จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lamaming et 
al. (2015) ที่ศึกษาการผลิตผลึกนาโนเซลลูโลสจากลำต้นปาล์มน้ำมัน (Oil palm trunk) พบว่า ลำต้นปาล์ม
น้ำมันจะมีปริมาณเถ้ามากกว่าเส้นใยที่ผ่านการปรับสภาพ เนื่องจากมีปริมาณลิกนินที่มากกว่า และการที่วัตถุ
ชนิดอื่นที่ปริมาณเถ้าน้อยกว่าเป็นเพราะว่ามีการกำจัดลิกนินออกไปจากวัตถุเหล่านั้น       . 
 ฉะนั้น การใช้ด่างในการผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไก สามารถกำจัดลิกนินออกไปได้ ส่งผลให้ปริมาณ
เถ้าท่ีคงเหลือมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับสาหร่ายไก           . 
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ภาพที ่12 ผลของอุณหภูมิต่อน้ำหนักของสารที่เปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิค Thermogravimetric analysis (ก) 
สารมาตรฐานอัลฟาเซลลูโลส (ข) เซลลูโลสจากสาหร่ายไก และ (ค) สาหร่ายไกแห้ง       . 
 5 ระยะเวลาในการกวนผสมที่มีผลต่อการเกิดพอลิเมอไรเซชันของการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมและ
วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                                                            . 
 ระยะเวลาในการกวนผสมระหว่างพอลิออลและไอโซไซยาเนตมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซ
ชันของพอลิยูรีเทนโฟม วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมกับสาหร่ายไก และวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม
กับเซลลูโลสจากสาหร่ายไก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา และคุณสมบัติทางกลเมื่อ
ทดสอบด้วยแรงกดอัด                                                                                                        . 
 5.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                 . 
 ระยะเวลาในการกวนผสมมีผลทำให้ลักษณะเซลล์โฟมมีการเปลี่ยนแปลง (ภาพที่ 13) โดยพบว่า เมื่อ
เพ่ิมระยะเวลาในการกวนผสม จะส่งผลให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง เมื่อเปรียบระยะเวลาในการกวนผสมพอลิยู
รีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม พบว่า การใส่ตัวเติมก็ทำให้เซลล์โฟมมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
เช่นกัน เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า ที่ระยะเวลาในการกวนผสมเท่ากัน การมีตัวเติมทำให้เซลล์โฟมมีลักษณะ
โปร่งแสงมากกว่าเมื่อเทียบกับการไม่มีตัวเติม เช่น ระยะเวลาในการกวนผสม 20 วินาทีจะทำให้ลักษณะเซลล์
โฟมของพอลิยูรีเทนโฟม มีะมีลักษณะทึบแสงมากกว่า เมื่อเทียบกับลักษณะเซลล์โฟมของวัสดุเชิงประกอบพอ
ลิยูรีเทนโฟมที่ใช้ระยะเวลาในการกวนผสมเท่ากัน (ภาพที ่13 ข และ จ)                                             . 
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ภาพที่ 13 ลักษณะของเซลล์โฟมพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  
ชนิดสเตอริโอ (Stereo microscope) ที่ระยะเวลาในการกวนผสมแตกต่าง (ก) พอลิยูรีเทนโฟมที่กวนผสม 10 
วินาที (ข) ผสม 20 วินาที (ค) กวนผสม 30 วินาที (ง) วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนที่เติมเซลลูโลสร้อยละ 1 
แล้วกวนผสม 10 วินาที (จ) กวนผสม 20 วินาที (ฉ) กวนผสม 30 วินาที (กำลังขยาย 25 เท่า) (Scale bar = 2 
มิลลิเมตร)                                                                                                                       . 
 5.2 ผลของระยะเวลาในการกวนผสมต่อคุณสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอ
ลิยูรีเทนโฟม               . 
 การตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลในการทดสอบด้วยแรงกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมวัสดุ
เชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมกับสาหร่ายไก และวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมกับเซลลูโลสจากสาหร่ายไก 
พบว่า ระยะเวลาในการกวนผสมทำให้คุณสมบัติเชิงกลด้วยการทดสอบด้วยแรงกดอัดเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 
2)                . 
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ตารางที่ 2 ระยะเวลาในการกวนผสมโฟมให้เกิดพอลิเมอไรเซชันที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลในการทดสอบด้วย
การกดอัด               . 

ชนิดตัวเติม 
ร้อยละความ
เข้มข้นของตัว

เติม 

ระยะเวลาใน
การกวน 
(วินาที) 

ค่าความเค้นสูงสุดในโหมด
แรงอัด 

 (กิโลปาสคาล) 

มอดูลัสของแรงกด 
(กิโลปาสคาล) 

ไม่เติม 0 

5 43.33 ± 5.77A  5.86 ± 6.83a 

10 43.33 ± 5.77A,B 3.57 ± 4.12a 

20 50.00 ± 0.00A,B 24.84 ± 7.35a 

30 46.67 ± 5.77A,B 18.82 ± 12.01a,b 

40 53.33 ± 5.77B 31.77 ± 4.40b 

สาหร่ายไก 1 

5 43.33 ± 5.77A 10.42 ± 8.89a 

10 46.67 ± 5.77A,B 15.37 ± 8.46a 

20 46.67 ± 5.77A,B 15.29 ± 10.45a 

30 46.67 ± 5.77A,B 17.02 ± 13.33a,b 

40 50.00 ± 0.00B 31.17 ± 19.38b 

เซลลูโลสจาก
สาหร่ายไก 

1 

5 40.00 ± 0.00A 0.82 ± 0.12a 

10 40.00 ± 0.00A,B 1.10 ± 0.41a 

20 43.33 ± 5.77A,B 7.74 ± 7.10a 

30 46.67 ± 5.77A,B 21.07 ± 16.40a,b 

40 50.00 ± 0.00B 42.80 ± 19.40b 

 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลด้วยแรงกดอัด พบว่า การเติมสาหร่ายไกและเซลลูโลสจากสาหร่ายไกใน
การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมไม่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลในการทดสอบด้วยแรงกดอัด อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบการเติมสาหร่ายไกและการเติมเซลลูโลสจากสาหร่ายไก พบว่า 
ไม่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลในการทดสอบด้วยแรงกดอัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ระยะเวลาในการ
กวนผสมที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลในการทดสอบด้วยแรงกดอัด โดยพบว่า  ระยะเวลาในการกวน
ผสม 40 วินาที มีค่าความเค้นสูงสุดในโหมดแรงอัดสูงที่สุด เท่ากับ 53.33 ± 5.77, 50.00 ± 0.00 และ 50.00 
± 0.00 กิโลปาสคาล เมื่อเทียบกับการกวนผสมที่ระยะเวลาน้อยกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05)  นอกจากนั้นค่ามอดูลัสของแรงกดก็เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่กวนผสมที่
เพ่ิมข้ึนโดยขณะเดียวกันที่ระยะเวลาในการกวนผสมเท่ากับ 40 วินาที มีค่ามอดูลัสของแรงกดมากท่ีสุด เท่ากับ 
31.77 ± 4.40, 31.17 ± 19.38 และ 42.80 ± 19.40 กิโลปาสคาล เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่น้อยกว่า อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) ดังนั้น การเพิ่มระยะเวลาในการกวนผสมทำให้
คุณสมบัติเชิงกลในการทดสอบด้วยแรงกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม
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เปลี่ยนแปลง โดยทำให้ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดแรงอัดเพิ่มขึ้น โดยเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของ
ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัดพบว่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ใช้ระยะเวลาในการกวนผสม 5 
วินาที กลุ่มที่ 2 ใช้ระยะเวลาในการกวนผสม 10, 20 และ 30 วินาที และกลุ่มที่ 3 ใช้ระยะเวลาในการกวน
ผสม 40 วินาที จึงตัดสินใจเลือกระยะเวลาในกลุ่มที่ 2 มาเปรียบเทียบ เนื่องจาก การใช้ระยะเวลา 5 วินาทีนั้น 
การเกิดพอลิเมอไรเซชันยังไม่สมบูรณ์ทำให้โฟมไม่เป็นรูปทรง โดยเมื่อวิเคราะระยะเวลาในการกวนผสมกลุ่มที่ 
2 พบว่า ที่ระยะเวลา 10 วินาที มีค่ามอดูลัสของแรงกดอัดน้อยที่สุด ซึ่งแสดงว่า วัสดุมีความอ่อนนุ่มเหมาะ
สำหรับการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์             .   
 ฉะนั้น ระยะเวลาในการกวนผสมสารมีผลต่อการเกิดพอลิเมอไรเซชันของโฟมทำให้คุณลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและคุณสมบัติเชิงกลเมื่อทดสอบด้วยแรงกดอัดมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการกวนผสมไอโซไซยา
เนตและพอลิออล สำหรับการสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม คือ ใช้เวลากวน
ผสมเท่ากับ 10 วินาทีการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                                                . 
 6 คุณลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                                           . 
 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟม โดยใช้ระยะเวลาในการกวนผสมระหว่างพอลิออลและไอโซไซยาเนต
เท่ากับ 10 วินาที และสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม โดยใช้ระยะเวลาในการกวนผสมระหว่างพอ
ลิออลที่มีตัวเติมคือ สาหร่ายไกและเซลลูโลสจากสาหร่ายไกที่ระดับความเข้มข้นต่างกันได้แก่ ร้อยละ 0.5, 1.0, 
1.2, 1.4 และ 1.6 ของน้ำหนักต่อปริมาตร และไอโซไซยาเนต เท่ากับ 10 วินาที พบว่า คุณลักษณะและ
คุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบมีความแตกต่างกัน                                                                       . 
 6.1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                     . 
 ตรวจสอบสัณฐานวิทยาของพอลิยูรีเทนโฟม วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมกับสาหร่าย และวัสดุ
เชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า เซลล์โฟมมีลักษณะเป็น 
รูปหกเหลี่ยมที่มีความยาวของด้านไม่เท่ากัน และรูปหลายเหลี่ยม เมื่อพิจารณาการเติมและไม่เติมตัวเติมใน
การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ พบว่า การเติมตัวเติมลงไปนั้น มีผลต่อสัณฐานวิทยาของโฟมและส่งผลต่อ
ขนาดของโฟม (ภาพที่ 4.14) โดยพบว่า ลักษณะของเซลล์โฟมนั้นจะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมและรูปหลาย
เหลี่ยมโดยมีลักษณะเซลล์โฟมเป็นแบบปิด เมื่อพิจารณาผนังเซลล์ของโฟมที่ปรากฎนั้น จะมีลักษณะบาง 
เนื ่องจากพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์เป็นพอลิออลที ่มาจากปิโตรเลียมจึงทำให้ผนังเซลล์โฟมบาง  
นอกจากนั้นการใส่ตัวเติมลงไปจะทำให้ลักษณะของเซลล์โฟมเปลี่ยนแปลงไปโดยมีลักษณะของรูปร่างเซลล์เป็น
แบบรูปหลายเหลี่ยมมากขึ้น และปรากฎรูของเซลล์ที่เป็นเซลล์เปิด ซึ่งเกิดจากตัวเติมไปขัดขวางการเกิด
กระบวนการสร้างเซลล์โฟม ทำให้ลักษณะรูปร่างของโฟมผิดปกติ และทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์มากขึ้น 
สอดคล้องกับรายงานของ Silva et al. (86) ที่พบว่า การใช้เส้นใยเซลลูโลสจากเยื่อยูคาลิปตัสที่ผ่านการฟอก
ขาวเป็นสารเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบพอลยูรีเทน โฟมทำให้เซลล์โฟมมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีลักษณะ
รูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอและเสียสภาพ (Irregular and defective) เมื่อเทียบกับพอลิยูรีเทนโฟมที่ไม่ได้เติมเส้นใย
เซลลูโลส การฉะนั้น การใส่ตัวเติมลงไปในการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนนั้น สามารถทำให้เซลล์
โฟมมีขนาดเล็กลง และยังทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์โฟมได้ เพราะว่า โดยสภาพปกติแล้ว พอลิยูรีเทนโฟม



 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผนวก 5 
 

หน้า 35 จากจำนวน 44 หน้า 

จะมีปริมาณเซลล์ปิดมากกว่าเซลล์เปิด จึงไม่สามารถทำให้ก๊าซแพร่ผ่านได้หรือผ่านได้ยาก แต่การใส่ตัวเติมลง
ไปทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์ขึ้น จึงอาจส่งผลให้การแพร่ผ่านของก๊าซดีขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
นำไปประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์                                                                                            . 

 
ภาพที่ 14 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ก) พอลิยูรีเทนโฟม (ข) วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่เติมสาหร่ายไก
ร้อยละ 1.4 (ค) วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่เติมสาหร่ายไกร้อยละ 1.6 (ง) วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทน 
โฟมที่เติมเซลลูโลสจากสาหร่ายไกร้อยละ 1.2 (จ) วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรี  เทนโฟมที่เติมเซลลูโลสจาก
สาหร่ายไกร้อยละ 1.4 และ (ฉ) วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่เติมเซลลูโลสจากสาหร่ายไกร้อยละ 1.6 
(กำลังขยาย 30 เท่า) (Scale bar = 1,000 ไมโครเมตร)                                                                . 
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 6.2 ขนาดของเซลล์โฟมของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                          . 
 การตรวจสอบขนาดของเซลล์โฟมด้วยการวัดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาโฟม เนื่องจากพอลิยูรเีท
นโฟมที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเซลล์โฟมแบบหกเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม  จึงไม่สามารถใช้การวัดเพ่ือ
คำนวณพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงได้เลือกการวัดขนาดของเซลล์โฟมโดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคแบบ  
Feret’s diameter คือ การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคที่เท่ากับระยะระหว่างเส้นสัมผัสผิวสองเส้นที่ตรง
ข้ามและขนานกัน จากการวัดขนาดของเซลล์โฟมพบว่า การเติมสารตัวเติมที่เป็นสาหร่ายไกและเซลลูโลสจาก
สาหร่ายไกมีผลต่อขนาดของเซลล์โฟม (ภาพที ่15 ก) โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 (p<0.05) การใส่ตัวเติมลงไปทำให้ขนาดโฟมมีการเปลี่ยนแปลง โดยพบว่า การเติมตัวเติมทำให้
ขนาดโฟมเล็กลงเมื่อเทียบกับการไม่ใส่ตัวเติม และการใช้สาหร่ายไกเป็นสารตัวเติมไม่ได้ทำให้ขนาดของเซลล์
โฟมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) แต่การใช้เซลลูโลสจากสาหร่าย
ไกเป็นสารตัวเติมทำให้ขนาดของเซลล์โฟมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95 
(p<0.05) ซึ่งปริมาณเซลลูโลสมีผลต่อขนาดของเซลล์โฟมโดยทำให้ขนาดของเซลล์โฟมเล็กลงและปริมาณของ
เซลลูโลสจากสาหร่ายไกที่ใช้ก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) (ภาพ
ที่ 15 ข) โดยการเติมเซลลูโลสปริมาณร้อยละ 1.4 มีขนาดของเซลล์โฟมที่เล็กที่สุดเท่ากับ 649.10 ± 63.80 
ไมโครเมตร สอดคล้องกับการศึกษาของ Silva et al. (86) ที่รายงานว่า การใช้ตัวเติมที่เป็นเส้นใยเซลลูโลสใน
การเสริมแรงวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมจะทำให้ขนาดของเซลล์โฟมเล็กลง โดยการเติมตัวเติมที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 16 ทำให้ขนาดเล็กลงมากที่สุดเท่ากับ 228 ± 81 ไมโครเมตร แต่มีความแตกต่างจากการ
รายงานของ Gu et al. (87) ที่สังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมโดยใช้เยื่อของต้นเมเปิ้ลเป็นสารตัว
เติม โดยพบว่า ขนาดของเซลล์โฟมเพ่ิมขึ้นเมื่อใส่สารตัวเติม โดยเทียบกับพอลิยูรีเทนโฟม ฉะนั้น การใช้ตัวเติม
ที่เป็นสาหร่ายไกหรือเซลลูโลสจากสาหร่ายไก จะทำให้ขนาดของเซลล์โฟมเล็กลง โดยการใช้เซลลูโลสจาก
สาหร่ายไกจะทำให้เซลล์โฟมมีขนาดเล็กลงมากที่สุด เนื่องจากการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนจะมี
ปัจจัยของชนิดและปริมาณตัวเติมที่ใช้เป็นสารตัวเติม ซึ่งเซลลูโลสจากสาหร่ายไกเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบากว่า
สาหร่ายไก ทำให้การเติมที่น้ำหนักเท่ากัน จะให้ปริมาตรที่ใช้ต่างกัน จึงทำให้เมื่อใช้เป็นสารตัวเติมจะทำให้
เซลล์โฟมมีขนาดเล็กมากกว่าการใช้สาหร่ายไก เนื่องด้วยปริมาตรเซลลูโลสจากสาหร่ายไกที่มากกว่าสาหร่ายไก 
จะทำให้กระบวนการขึ้นรูปโฟมมีสารตัวเติมเข้าไปขัดขวางการเกิดเซลล์โฟมมากขึ้น  จึงทำให้ขนาดของเซลล์
โฟมมีขนาดเล็กลงและมีจำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลที่เปลี่ยนแปลง
ต่อไป                                                                                                                           . 



 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผนวก 5 
 

หน้า 37 จากจำนวน 44 หน้า 

 

 
ภาพที ่15 ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของเซลล์โฟม (ก) การเติมสารตัวเติมที่มีผลต่อขนาดของเซลล์โฟม และ (ข) 
ปริมาณเซลลูโลสจากสาหร่ายไกที่มีผลต่อขนาดของเซลล์โฟม                                                         . 
หมายเหตุ A, B, a และ b หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
 6.3 หมู่ฟังก์ชันของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                                  . 
 การตรวจสอบลักษณะของหมู่ฟังก์ชันของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมด้วย
เทคนิค FTIR โดยตรวจสอบพีคของหมู ่ฟังก์ชันที ่สำคัญได้แก่  3,307 , 1,712 และ 1,512 ต่อเซนติเมตร 
ตามลำดับ โดยพีคดังกล่าว คือ พีคของหมู่ฟังก์ชัน -NH พีคของการสั่นหลักมูลแบบยืด (Stretching vibration) 
ของหมู่ C=O ในพันธะยูรีเทน และพีคของหมู่ฟังก์ชั่นไอไมด์ (NH amide II) ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันของโครงสร้าง
พอลิยูรีเทนโฟม (86, 112, 113) ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า พื้นผิวด้านนอกของพอลิยูรีเทนโฟม (ภาพที่ 16 
a) และชิ้นส่วนด้านในของพอลิยูรีเทนโฟม (ภาพที่ 16 b) มีหมู่ฟังก์ชันเหมือนกัน และเมื่อเปรียบเทียบหมู่

ข 

ก 
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ฟังก์ชันของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่ใช้สาหร่ายและเซลลูโลสเป็นตัวเติม  พบว่า 
หมู่ฟังก์ชันของวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากหมู่ฟังก์ชันของสาหร่ายและเซลลูโลสมี
ความคล้ายคลึงกัน คือ ตำแหน่งพีคของหมู่ฟังก์ชัน -OH ที่สามารถพบได้ในสาหร่ายและเซลลูโลส สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Silva et al. (2010) ที่ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมโดยใช้เซลลูโลส
ที่ได้จากเยื่อยูคาลิปตัสที่ผ่านการฟอกขาวเป็นตัวเติมในการสังเคราะห์  โดยพบว่า การใส่ตัวเติมลงไป ไม่ส่งผล
ต่อลักษณะโครงสร้างทางเคมีของวัสดุเชิงประกอบที่สังเคราะห์ได้ ฉะนั้น การใช้ตัวเติมเป็นสาหร่ายไกและ
เซลลูโลสจากสาหร่ายไก ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของพอลิยูรีเทนโฟม เพราะเนื่องจากการใส่ตัว
เติมที่เป็นวัสดุธรรมชาตินั้น ไม่สามารถทำปฏิกิริยาเคมีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของสารได้             . 

 
ภาพที่ 16 อินฟาเรดสเปกตรัมของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม (ก) พื้นผิวด้านนอก
ของพอลิยูรีเทนโฟม (ข) ชิ้นส่วนด้านในของพอลิยูรีเทนโฟม (ค) วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทน โฟมที่ใช้สาหร่าย
ไกเป็นตัวเติม และ (ง) วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่ใช้เซลลูโลสจากสาหร่ายไกเป็นตัวเติม                  . 
 6.4 คุณสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                            . 
เมื่อสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมได้เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลเป็นอีกปัจจัยที่
สำคัญในการตัดสินเลือกใช้ชนิดและปริมาณของตัวเติมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง  โดยปกติทั่วไปการ
ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนโฟม จะศึกษาจากสมบัติการทนต่อแรงกดอัด (Compression test) 
โดยพบว่า ชนิดและปริมาณของตัวเติมมีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลเมื่อทดสอบด้วยแรงกดอัด (ตารางที่ 3)           . 
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ตารางที ่3 ผลของชนิดและร้อยละของตัวเติมต่อคุณสมบัติการกดอัด                                                   . 
ชนิดของตัวเติม ร้อยละความ

เข้มข้นของตัวเติม  
ค่าความเค้นสูงสุดในการกดอัด  

(กิโลปาสคาล) 
ค่ามอดูลัสกดอัด 
 (กิโลปาสคาล) 

ไม่เติม 0 4.506 ± 0.58  4.866 ± 3.01a 

สาหร่ายไก 

0.5 4.567 ± 0.65 2.763 ± 0.90 b  
1.0 4.844 ± 0.34  2.717 ± 0.80 b 

1.2 4.622 ± 0.36  2.629 ± 1.14 b 

1.4 4.706 ± 0.38  2.732 ± 0.29 b 
1.6 4.711 ± 0.37  1.042 ± 1.36 b 

เซลลูโลสจาก
สาหร่ายไก 

0.5 4.633 ± 0.35  2.716 ± 1.26 b 

1.0 4.678 ± 0.41  2.563 ± 0.63 b 
1.2 4.256 ± 0.02  2.893 ± 2.19 b  

1.4 4.556 ± 0.31  3.404 ± 2.14 b 
1.6 4.456 ± 0.76  3.189 ± 1.44 b  

หมายเหตุ a และ b หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95          . 
 พฤติกรรมการรับแรงกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมในช่วงแรกจะมีการตอบสนองต่อแรงแบบ Linear 
elasticity จากนั้น ความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัดจะเพิ่มขึ้นตามระยะที่กดอัดด้วยอัตราต่อเนื่องแต่จะเพิ่มขึ้น
น้อยกว่าการกดอัดในช่วงแรก พฤติกรรมดังกล่าวเป็นผลมาจากความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์ของโฟมจึงทำให้
เซลล์โฟมเสียหาย จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟม เมื่อพิจารณาค่าความ
ต้านทานการกดอัดจะพบว่า การเติมและไม่เติมตัวเติมไม่ส่งผลต่อค่าความต้านทานการกดอัดอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 นอกจากนั้น ชนิดของตัวเติมที่แตกต่างกันคือ การใช้สาหร่ายและการใช้
เซลลูโลสเป็นตัวเติมในการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ ไม่ส่งผลต่อค่าความต้านทานการกดอัดอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อย่างไรก็ค่าความต้านทานต่อการกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมนั้นขึ้นอยู่กับ  
ความหนาแน่นของส่วนที่แข็ง (Hard segment) และ ส่วนที่อ่อนนุ่ม (Soft segment) ซึ่งการทดลองนี้การ
สังเคราะห์พอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมใช้พอลิออลที่มาจากปิโตรเลียมเหมือนกัน  จึง
ทำให้ค่าความต้านทานต่อการกดอัดใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรายงานว่า พอลิออลที่มาจากปิโตรเลียมจะมีค่าความ
ต้านทานต่อการกดอัดต่ำ เนื่องจากมีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยมาก และมี Soft segment ยาว ส่งผลให้โฟมมี
ลักษณะยืดหยุ่นและนิ่ม (114) ฉะนั้นการใส่ตัวเติมลงไปจึงไม่มีผลต่อค่าความกดอัด                                . 
 เมื่อพิจารณาค่ามอดูลัสกดอัด ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในช่วง
พฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแบบ Linear elasticity ของพอลิยูรีเทน โฟม โดยสามารถคำนวณได้จาก
อัตราส่วนของความเค้นต่อความเครียด โดยพบว่า ค่ามอดูลัสกดอัดของพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 
4.866 ± 3.01 กิโลปาสคาล ซึ่งเป็นเพราะว่า พอลิยูรีเทนโฟมมีส่วนของ Soft segment สั้นจึงทำให้ค่าความ
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ยืดหยุ่นต่ำ ส่งผลให้ค่ามอดูลัสมีค่าสูง แต่ในทางกลับกันการใส่ตัวเติม ได้แก่ สาหร่ายไกและเซลลูโลสจาก
สาหร่ายไก ทำให้ค่ามอดูลัสลดลง นั่นเป็นเพราะว่า การใส่ตัวเติมไปขัดขวางการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิออล
และไอโซไซยาเนต ส่งผลให้ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันช้ากว่าปฏิกิริยาการพองตัว และทำ
ให้วัสดุเชิงประกอบที่สังเคราะห์ได้นั้นมี Soft segment ยาวขึ้นจึงทำให้ค่ามอดูลัสลดลง แสดงให้เห็นถึงโฟมมี
ความยืดหยุ่นขึ้น                                                                                                               .  
 ฉะนั้น เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลด้วยแรงกดอัด พบว่า ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัดที่วัดได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Gu et al. (128) ทีร่ายงานว่า การใช้ตัวเติมที่เป็นเยื่อจากต้นเมเปิ้ลเป็นสารตัวเติม
ในการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมส่งผลต่อลักษณะของเซลล์โฟมและเพิ่มความหนาแน่นของ
เซลล์โฟม แต่ไม่ส่งผลต่อค่าความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัด แต่แตกต่างจากการศึกษาของ Silva et al. (86) ที่
รายงานว่า การใช้เส้นใยเซลลูโลสเป็นสารเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมจะทำให้ค่าความเค้น
สูงสุดในโหมดกดอัดลดลง อย่างไรก็ตาม การที่ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตินั ้น เป็นเพราะว่าพอลิออลที่ใช้ในการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมมีหมู่
ฟังก์ชันไฮดรอกซิลที่มากจึงทำให้เกิด8ความแข็งแกร่งของพันธะเคมี (138) อย่างไรก็ตาม การใช้สาหร่ายไก
และเซลลูโลสจากสาหร่ายไกไม่ทำให้ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  แต่ทำให้
ค่ามอดูลัสในโหมดกดอัดมีค่าลดลง เนื่องมาจากค่าความเครียดในโหมดกดอัดมีค่ามากกว่าค่าความเค้นสูงสุด
ในโหมดกดอัด ฉะนั้นวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่ใช้สาหร่ายไกและเซลลูโลสจากสาหร่ายไกเป็นสารตัว
เติม มีคุณสมบัติที่เป็นโฟมที่มีความอ่อนนุ่ม สามารถรับแรงกดอัดได้ดี เหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุกันกระแทกได้ 
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบคุณสมบัติเชิงพลวัตจะสามารถช่วยสนับสนุนเหตุผลดังกล่าวได้  จึงจำเป็นต้องมี
การศึกษาคุณสมบัติเชิงพลวัตต่อไป                                                                                         . 
 6.5 คุณสมบัติเชิงพลวัตของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม                        . 
 การศึกษาสมบัติเชิงพลวัตของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรี เทนโฟมโดยใช้ตัวเติม คือ 
สาหร่ายไก และเซลลูโลส ซึ่งการศึกษาสมบัติดังกล่าวจะอาศัยเทคนิค DMA ซึ่งพบว่า ชนิดและปริมาณของตัว
เติมมีผลต่อคุณสมบัติเชิงพลวัตของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม (ภาพที ่17 และ 18). 
 เมื่อพิจารณาค่ามอดูลัสสะสม (Storage modulus, E’) (ภาพที่ 4.17) และค่ามอดูลัสสูญเสีย (Loss 
modulus, E”) (ภาพที่ 17) พบว่า พฤติกรรมวิสโคอิลาสติก (Viscoelastic) ของพอลิยูรีเทนโฟมและวัสดุเชิง
ประกอบพอลิยูรีเทนโฟม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง พบว่า ค่ามอดูลัสสะสม
ของวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมมีค่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นเพราะว่าการเติมสาหร่ายไกและเซลลูโลสจากสาหร่าย
ไกจะทำให้วัสดุมีความแข็งทื่อ (Stiffness) เพ่ิมข้ึน จากผลการทดลองพบว่า ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส วัสดุ
เชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่ใช้สาหร่ายไกเป็นตัวเติมมีค่ามอดูลัสสะสมมากที่สุด คือ ใส่สาหร่ายไกร้อยละ 0.5 
มีค่ามอดูลัสสะสมเท่ากับ 1.675 เมกะปาสคาล ส่วนวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่ใช้เซลลูโลสเป็นตวัเติม 
มีค่ามอดูลัสสะสมมากที่สุด คือ ใส่เซลลูโลสจากสาหร่ายไกร้อยละ 1.0 มีค่ามอดูลัสสะสมเท่ากับ 1.779 เมกะ
ปาสคาล การที่ค่ามอดูลัสสะสมของวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมมีค่ามากกว่าพอลิยูรีเทนโฟม เนื่องจาก
การใส่ตัวเติมลงไปในการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ จะไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของโมเลกุลในพอลิเมอร์ 
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โดยยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นการขัดขวางการเคลื่อนไหวของโมเลกุลในพอลิเมอร์ยิ่งเพ่ิมขึ้น ทำให้วัสดุมีความแข็ง
ทื่อมากขึ้น ฉะนั้น การใช้สาหร่ายไกร้อยละ 0.5 และเซลลูโลสจากสาหร่ายไกร้อยละ 1.0 ในการเป็นตัวเติมใน
วัสดุเชิงประกอบ สามารถทำให้วัสดุเชิงประกอบมีความแข็งทื่อมากที่สุดเมื่อเทียบกับการไม่เติมตัวเติมและร้อย
ละของความเข้มข้นของตัวเติม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิเกิน 100 องศา
เซลเซียสจะพบว่า ค่ามอดูลัสสะสมของวัสดุเชิงประกอบมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องและมีค่าน้อยกว่าพอลิยูรีเท
นโฟม เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้สารตัวเติมโดนทำลายไปจนทำเกิดการเสียสภาพธรรมชาติ  ฉะนั้น 
การที่ค่ามอดูลัสสะสมลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจึงแสดงคุณสมบัติการที่วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรี เทนโฟมมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น คือ คุณสมบัติเชิงกลในการรับแรงกดอัดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

 

 
ภาพที ่17 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามอดูลัสสะสม (Storage modulus) ของชนิดและความเข้มข้นของตัวเติมที่
ต่างกัน (ก) วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนกับสาหร่ายไก ที่ระดับความเข้มข้นของตัวเติมต่างกัน และ (ข) วัสดุ
เชิงประกอบพอลิยูรีเทนกับเซลลูโลสจากสาหร่ายไก ระดับความเข้มข้นของตัวเติมต่างกัน                         . 
 
 



 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผนวก 5 
 

หน้า 42 จากจำนวน 44 หน้า 

 เมื่อพิจารณาค่ามอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus, E”) ของพอลิยูรีเทน โฟมและวัสดุเชิงประกอบ 
พบว่า มีค่าแตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์แปรผันตรงข้ามกับค่ามอดูลัสสะสม ซึ่งการใช้เติมตัวเติมคือ สาหร่าย
ไกและเซลลูโลสจากสาหร่ายไก จะทำให้ค่ามอดูลัสสูญเสียลดลง เป็นเพราะว่า อนุภาคของสาหร่ายไกและ
เซลลูโลสจากสาหร่ายไก จะไปเกิดการรวมกลุ่มกันในโครงสร้างโฟมทำให้เซลล์โฟมเกิดรูรั่วและเป็นโพรงในโฟม 
และการที่มีรูในโฟมจะส่งผลให้ความสามารถในการแพร่กระจายพลังงานของโฟมลดลง นอกจากนี้ปริมาณก๊าซ
ที่สามารถเข้าไปในได้มากขึ้นจากรูที่เกิดขึ้น จึงทำให้ก๊าซไปเป็นฉนวนกันความร้อนที่ทำให้เกิดตำแหน่งที่มี
ความร้อนสูงในชิ้นงาน ส่งผลให้ชิ ้นงานอ่อนตัวและเสียรูป ด้วยสาเหตุดังกล่าวการใส่ตัวเติมลงไปในการ
สังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟจจะทำให้ค่ามอดูลัสสูญเสียลดลง                                          . 

 

 
ภาพที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามอดูลัสสูญเสีย (Loss modulus) ของชนิดและความเข้มข้นของตัวเติมที่
ต่างกัน (ก) วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนกับสาหร่ายไก ที่ระดับความเข้มข้นของตัวเติมต่างกัน และ (ข) วัสดุ
เชิงประกอบพอลิยูรีเทนกับเซลลูโลสจากสาหร่ายไก ระดับความเข้มข้นของตัวเติมต่างกัน                         . 
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 ฉะนั้น จากการพิจารณาค่ามอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสีย พบว่า เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ
สูงขึ้นค่าทั้ง 2 ค่านี้จะลดลง เนื่องจากเมื่อใช้อุณหภูมิในการทดสอบมากข้ึน โมเลกุลของพอลิเมอร์จะมีพลังงาน
เพิ ่มขึ ้นส่งผลให้เกิดการเคลื ่อนไหวของโมเลกุลเพื ่อลดความเค้นที ่ได้รับ  หรือเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ 
Relaxation ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วัสดุอ่อนตัวมากขึ้นเมื่อได้รับความร้อน ทั้งยังทำให้ค่าความแข็งทื่อของวัสดุ
ลดลงด้วย                                                                                                                      . 
 จากการศึกษาการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมโดยใช้สารตัวเติม ได้แก่ สาหร่ายไกและ
เซลลูโลสจากสาหร่ายไก โดยใช้ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 – 1.6 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร พบว่า ระยะเวลาใน
การกวนผสมในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันระหว่างพอลิออลและไอโซไซยาเนตมีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ โดยส่งผลให้ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ซึ ่งระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกวนผสมคือ 10 วินาที โดยเมื่อนำระยะเวลาในการกวนผสมในการ
สังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม พบว่า การใช้ตัวเติมทำให้คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโฟม
เปลี่ยนแปลง คือ เซลล์โฟมมีรูปร่างต่างกับพอลิยูรีเทนโฟม คือ มีความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงเซลล์โฟม และมี
จำนวนเซลล์โฟมเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นขนาดของเซลล์โฟมมีขนาดเล็กลง อย่างไรก็ตาม การใช้สาหร่ายไกเป็น
สารตัวเติมไม่ทำให้ขนาดเซลล์โฟมแตกต่างกับพอลิยูรีเทนโฟมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่การใช้เซลลูโลสจาก
สาหร่ายไกเป็นสารตัวเติมทำให้ขนาดของเซลล์โฟมมีขนาดเล็กลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  เมื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติเชิงกลด้วยการทดสอบด้วยแรงกดอัดพบว่า การใช้สาหร่ายไกและเซลลูโลสจากสาหร่ายไกเป็นสาร
ตัวเติมไม่ทำให้ค่าความเค้นสูงสุดในโหมดกดอัดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ทำให้ค่ามอดูลัสของแรงกด
อัดมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  เมื่อเทียบกับพอลิยูรีเทนโฟม ซึ่งแสดงว่า โฟมมีลักษณะอ่อนนุ่ม 
นอกจากนั้นการใช้ตัวเติมและความเข้มข้นของตัวเติมที่ต่างกันไม่ทำให้คุณสมบัติทางเชิงกลโดยการทดสอบ
ด้วยแรงกดอัดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามเม่ือตรวจสอบคุณสมบัติเชิงพลวัตของ
วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟม พบว่า ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส การใช้สาหร่ายไกและเซลลูโลสจาก
สาหร่ายไกเป็นสารตัวเติมทำให้ค่ามอดูลัสสะสมเพ่ิมขึ้น แสดงว่า การใช้สารตัวเติมสามารถเพ่ิมความแข็งทื่อให้
วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนได้ อย่างไรก็ตามการใช้เซลลูโลสสาหร่ายไกปริมาณร้อยละ 1 โดยน้ำหนักต่อ
ปริมาตรเป็นสารตัวเติมทำให้ค่ามอดูลัสสะสมของวัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมมีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 1.779 
เมกะปาสคาล ฉะนั้น จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่ใช้เซลลูโลส
จากสาหร่ายไกเป็นสารตัวเติมได้ และสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการผลิตบรรจุภัณฑ์รับแรงกระแทกหรือ
แรงกดอัดที่มีลักษณะอ่อนนุ่มแต่มีความแข็งท่ือสูงได้อีกด้วย                                                            . 
๗. ผลผลิต(output) หรือ ตัวชี้วัดในแต่ะละช่วงรายงานความก้าวหน้า  

 ผลผลิตที่ได้จากการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยครั้งที่ 2 และปิดโครงการวิจัย คือ วัสดุเชิง
ประกอบพอลิยูรีเทนโฟมที่ใช้เซลลูโลสจากสาหร่ายไกเป็นสารตัวเติม ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่
สังเคราะห์ได้มีคุณสมบัติในการเป็นบรรจุภัณฑ์ที่รับแรงกดอัดได้ดี  โดยมีตัวชี้วัดคือ การทดสอบคุณสมบัติของ
วัสดุเชิงประกอบพอลิยูรีเทนโฟมโดยเทียบกับพอลิยูรีเทนโฟม ซึ่งศึกษาคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการ
ผสมสารตัวเติมที ่เป็นเซลลูโลสจากสาหร่ายไกในการสังเคราะห์ว ัสดุเชิงประกอบพอลิยูร ีเทนโฟม และ
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หน้า 44 จากจำนวน 44 หน้า 

เปรียบเทียบคุณสมบัติในการใช้แรงกดอัดที่แตกต่างกัน เพ่ือหาปริมาณสารตัวเติมที่เหมาะสมในการสังเคราะห์
วัสดุเชิงประกอบและเหมาะสมสำหรับการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่รับแรงกดอัดได้ดี                                     .  
๘. งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ 
 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)                      . 
                . 
                . 
๙. งานตามโครงการที่จะทำต่อไป 
 สิ้นสุดโครงการวิจัย                              . 
๑๐. คำชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา พร้อมวิธีการแก้ปัญหา(ถ้ามี)  
 ไม่มี             . 
              . 
              . 
 
 
  ลงชื่อ        ผู้วิจัย 
   วันที่       12        /    ตุลาคม           /    2563       . 
 
  

 
  ลงชื่อ       อาจารย์ที่ปรึกษา 
   วันที่      12         /   ตุลาคม            /    2563       . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


