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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ ไดสังเคราะหอนุภาคพอลิ (เมทาคริลิคแอซิด - บล็อก - สไตรีน) (P(MAA-b-S)) ดวยรีเวอรส-ซิเบิล
เชนทรานเฟอรแคตตาลิสในกระบวนการสังเคราะหแบบอิมัลชัน (reversible chain transfer catalyzed emulsion 
polymerization; emulsion RTCP) ที่ไมใชสารลดแรงตึงผิวโดยอาศัยการประกอบตัวเองกลายเปนอนุภาคเปนคร้ังแรก 
โดยขั้นตอนแรกจะสังเคราะหพอลิเมทาคริลิคแอซิด-ไอโอไดด ในกระบวนการสังเคราะหแบบสารละลายที่มีไอโอโดฟอรม
เปนตัวควบคุมสายโซ ซึ่งไดพอลิเมอรที่มีสายโซยาว 18 หนวย เพื่อนําไปใชเปนตัวควบคุมการกระจายตัวของนํ้าหนัก
โมเลกุลในกระบวนการสังเคราะหแบบอมิลัชนั ขัน้ตอนทีส่อง เปนการสงัเคราะหอนภุาคพอลิสไตรีนดวย emulsion RTCP 
ที่มีเจอรมาเนียมไอโอไดดเปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยนําพอลิเมทาคริลิคแอซิด

18
-ไอโอไดดที่เตรียมได ละลายในสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด (pH ~ 11.95) และใชโพแทสเซียมเปอรซัลเฟตเปนตัวเร่ิมปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
พบวาอนุภาค P(MAA-b-S) ที่ไดมีความเสถียรทางคอลลอยด ไมจับกันตลอดการสังเคราะห นอกจากนี้ ยังมีการกระจาย
ตัวของสายโซพอลิเมอรแคบเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเคราะหอิมัลชันแบบดั้งเดิม โดยที่เปอรเซ็นตการเปลี่ยน
มอนอเมอรเปนพอลิเมอร 78 % ขนาดอนุภาคเฉลี่ยโดยจํานวนและโดยน้ําหนักมีคา 286 และ 386 นาโนเมตร ตามลําดับ 
และไดนํ้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยนํ้าหนักตอเฉล่ียโดยจํานวนที่ 1.27 

คําสําคัญ:  รีเวอรสซิเบิลเชนทรานเฟอรแคตตาลิส พอลิเมอไรเซซัน คอนโทรล/ลิฟวิ่งแรดิคอลพอลิเมอไรเซซัน 
 อิมัลชันพอลิเมอไรเซซัน

Abstract
 In this work, poly(methacrylic acid-b-styrene) [P(MAA-b-S)] particle was successfully prepared by the 

emulsifier-free, reversible chain transfer catalyzed emulsion polymerization (emulsion RTCP) initially by utilizing 
the self-assembly technique. Firstly, poly(methacrylic acid)-iodide having a degree of polymerization of 18 

(PMAA
18
-I) used as a chain control agent in emulsion polymerization was synthesized by solution polymerization 

using iodoform as a chain transfer agent. Secondly, emulsion RTCP of styrene was carried out using germa-

nium iodide as a catalyst. The prepared PMAA
18
-I solution was then poured into sodium hydroxide aqueous 

solution (pH~11.95) using potassium persulfate as an initiator at 60ºC. It was found that stable P(MAA-b-S) 

particles were obtained without coagulation throughout the polymerization. Moreover, narrow molecular weight 

distribution was observed compared with the conventional emulsion polymerization. At 78% conversion, weight- 
and number-average diameters were 286 and 386 nm respectively and the weight-/number-average molecular 

weight was 1.27. 

Keywords:  Reversible chain transfer catalyzed polymerization; Controlled/living radical polymerization; 
 Emulsion polymerization
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1. บทนํา 

 กลไกการสงัเคราะหพอลเิมอรแบบคอนโทรล/ลฟิว่ิง

แรดิคอลพอลิเมอไรเซซัน (controlled/living radical polym-

erizations; CLRPs) [1, 2] เปนกลไกท่ีสามารถเตรียม

พอลเิมอรใหมโีครงสรางแนนอนและหลากหลายตามความ

ตองการและสามารถทํานายนํ้าหนักโมเลกุลได เชน บล็อก

โคพอลิเมอร (block copolymer) กราฟโคพอลิเมอร (graft 

copolymer) เปนตน นอกจากนี้ พอลิเมอรที่ไดจะมีการ

กระจายตัวของนํ้าหนักโมเลกุลแคบ (narrow molecular 

weight distribution; MWDs) [3] ซึ่งกลไก CLRPs มีหลาย
เทคนิค เชน ไนทรอกไซด-มีเดียด แรดิคอลพอลิเมอไร
เซซนั (nitroxide-mediated radical polymerization; NMP)
[4] อะตอมทรานสเฟอแรดิคอลพอลิเมอไรเซซัน (atom 
transfer radical polymerization; ATRP) [5] รีเวอรสซิเบิล 
แอดดิชัน-แฟรกเมนเทชัน เชนทรานสเฟอ (reversible 
addition-fragmentation chain transfer; RAFT) [6] และ 
ออกาโนเทลูเรียม-มีเดียต พอลิเมอไรเซซัน (organotellu-
rium-mediated polymerization; TERP) [7] ในชวงแรกๆ 
CLRPs จะถูกใชในการเตรียมพอลิเมอรในระบบเอกพันธ 
(homogeneous system) กอนจะเริ่มมีการนํากลไกนี้มา
ประยุกตใชในระบบกระจายตัวในนํ้า (aqueous dispersed 
system) เชน กระบวนการสังเคราะหแบบกระจาย (disper-
sion polymerization) [8] แบบแขวนลอย (suspension 
polymerization) [9] แบบมินิ-อิมัลชัน (miniemulsion 
polymerization) [10] แบบอมิลัชนั (emulsion polymeriza-
tion) [11] และแบบซีดอิมัลชัน (seed emulsion polymeri-
zation) [12]
 นอกจากนี้ กลไกไอโอดีน-ทรานสเฟอร พอลิเมอไร
เซซัน (iodine-transfer polymerization; ITP) [13] (รูปท่ี 
1a) กเ็ปนอีกเทคนิคหนึง่ในกลไก CLRPs ทีไ่ดรบัความนิยม 
เนื่องจากเปนเทคนิคท่ีงายและไมใชโลหะหนักเปนตัว

ควบคุมการกระจายตัวของนํ้าหนักโมเลกุล แตจะใช
สารประกอบพวกไอโอไดดเชน ไซยาโนโพรพิล (cyanopro-

pyl) และไอโอโด-ฟอรม (iodoform) ซึ่งเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม ITP ยังไมคอยประสบความ

สาํเร็จในการควบคุมนํา้หนักโมเลกุลของพอลิเมอรทีเ่ตรียม

ได เนือ่งจากมีคาคงทีใ่นการแลกเปล่ียนตํา่ (exchange rate 
constants; K

ex
) [14] ทําใหสายโซพอลิเมอรเกิดการสิ้นสุด 

(termination) ไดงายในระหวางการสังเคราะห เพื่อแกไข

ปญหาดังกลาว Goto และคณะ [15] ไดปรับปรุงโดยการ
เติมสารประกอบไอโอไดดของธาตุรีพรี-เซนเททีฟ เชน 

เจอรมาเนียม ทิน ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ซึ่งเปนตัวเรง

ปฏกิริยิาลงไปในระบบ ITP เรยีกกลไกแบบใหมนีว้า รเีวอร

สซิเบิล เชน ทรานสเฟอร แคตตา-ลิสพอลิเมอไรเซชัน 

(reversible chain transfer catalyzed polymerization; 

RTCP) ซึ่งประสบความสําเร็จในการเตรียมในระบบ

เอกพันธ โดยมีจุดประสงคเพิ่มคาคงท่ีในการโยกยาย

สายโซ (chain transfer constant : K
act

; K
deact

) (ดังรูป

ที ่1b) ใหเรว็ขึน้ ซึง่จะทาํใหโอกาสในการเกดิการสิน้สุดของ

สายโซพอลิเมอรในระหวางการสังเคราะหลดลง สงผล

ใหการควบคุมการกระจายตัวของนํา้หนกัโมเลกลุดขีึน้ โดย

จะมีคาอัตราสวนระหวางนํ้าหนักโมเลกุลเฉล่ียโดยน้ําหนัก
ตอเฉลี่ยโดยจํานวน (M

w
/M

n
) เขาใกลหนึ่งมากขึ้น 

 

รูปที่ 1  กลไกปฏิกิริยาของ ITP (a) และกลไกปฏิกิริยา 
 RTCP (b) 

 อยางไรกต็าม กระบวนการสงัเคราะหพอลเิมอรทีไ่ด

รับความนิยมมากที่สุดในระดับอุตสาหกรรม คือ การ
สังเคราะหแบบอิมัลชัน เพราะเปนกระบวนการสังเคราะห

ทีส่ะดวก สามารถเตรยีมอนภุาคในระดบันาโนเมตร มอีตัรา
ในการเกิดพอลิเมอไรเซซันสูง ไมใชแรงเฉือนสูงทําให

ประหยัดพลังงานและใชตัวกลางเปนนํ้าซึ่งเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม [16-17] ดังนั้น จึงไดมีการทดลองนํากลไก 
CLRPs ไปประยุกตใชในกระบวนการสังเคราะหแบบ

อิมัลชัน แตพบวาหากนําไปใชโดยตรงจะเตรียมพอลิเมอร
ไดคอนขางยาก โดยเฉพาะในกรณีของ ATRP และ RAFT 

[18] เนื่องจากตัวควบคุมนํ้าหนักโมเลกุลมีขั้วน อย 

(ลิแกนดในกรณีของ ATRP) จึงชอบอยูในสวนของมอนอ
เมอร (hydrophobic monomer) สงผลใหเคลื่อนที่ผานนํ้า

ไปยังไมเซลล (micelle) ไดยาก ทําใหเกิดพอลิเมอไรเซซัน
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ในหยดมอนอเมอร แทนท่ีจะเกดิในไมเซลล อนุภาคพอลเิม

อรทีไ่ดจงึมคีวามเสถยีรตํา่และมกีารกระจายตวัของนํา้หนกั

โมเลกุลกวาง ตอมา Gilbert และคณะ [19] ไดแกไขจุดดอย

ดงักลาวดวยการพัฒนากลไกการเกิดอนุภาคแบบประกอบ

ตัวเอง (self-assemble nucleation) คือ ใชตัวควบคุม
นํ้าหนักโมเลกุลเปนโอลิโกเมอรของอะคริลิคที่สามารถ

ละลายนํ้าได (water-soluble control agent) จากนั้น 

มอนอเมอรซึ่งมีขั้วตํ่าเขามาตอสายโซกับสายโซของตัว

ควบคุมนํ้าหนักโมเลกุล ทําใหความไมมีขั้วเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 

จนถึงจุดที่สายโซของโคพอลิเมอรไมสามารถละลายน้ําได
จะทําการประกอบตัวเอง โดยหันสวนท่ีไมมีขั้วเขาภายใน
และสวนทีม่ขีัว้ออกดานนอกเกดิเปนอนภุาคขึน้ แลวมอนอ-
เมอรจะซมึเขาไปอยูในอนุภาคดังกลาวและเกิดการพอลิเมอ-
ไรเซซันจนกวามอนอเมอรในระบบ (ในอนุภาคและหยด
มอนอเมอร) หมด หลังจากนั้น เริ่มมีการนํากลไกดังกลาว
ไปประยุกตใชกับเทคนิค CLRPs ตาง ๆ เชน NMP [20] 
RAFT [19] และการเตรียมพอลิบิวทิลอะคริเลต [21] 
(polybutylacrylate) และพอลิสไตรีน [9] (polystyrene) 
ดวย TERP ที่ใชพอลิเมทาคริลิคแอซิด-เมทิลเทลลานิว 
(poly(methacrylic acid)

30
-methyltellanyl; PMAA

30
-TERP) 

เปนตวัควบคมุนํา้หนกัโมเลกุล ในกรณขีองกลไก RTCP ได
มีการประยุกตใชในระบบกระจาย เชน ไมโครอิมัลชัน และ
มนิอิมิลัชนั [22] แตยงัไมมกีารใชกบัการสงัเคราะหในระบบ
อิมัลชัน
 ดังนั้น งานวิจัยน้ีจึงสนใจนํากลไก RTCP มาใชใน
กระบวนการสังเคราะหแบบอิมัลชัน โดยจะเตรียม พอลิเม
ทาคริลิคแอซิด-ไอโอดีน (poly (methacrylic acid)-iodine; 
PMAA-I) ที่ความยาวสายโซแตกตางกันโดยกลไก ITP ใน
ระบบสารละลาย (solution ITP) ซึ่งใชเปนตัวควบคุมกลไก

ของปฏกิริยิาและเปนตวัปองกนัการรวมตวัของอนภุาคพอ
ลิเมอร จากน้ัน นํามาเตรียมอนุภาคพอลิ (เมทาคริลิค
แอซิด-บลอ็ก-สไตรีน) P(MAA-b-S) โดยการสังเคราะหแบบ

อิมัลชันดวยกลไก RTCP (emulsion RTCP) และใช

เจอรมาเนียมไอโอไดดเปนตัวเรงปฏิกิริยาเปนคร้ังแรก ซึ่ง

คาดวาจะสามารถควบคุมนํ้าหนักโมเลกุลใหมีการกระจาย
ตัวแคบและไดอนุภาคพอลิเมอรที่มีความเสถียรทาง

คอลลอยดสูง 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

2.1 สารเคมี
 สไตรีน (styrene; S, Aldrich; purity, 99%) ทํา

บริสุทธิ์โดยผานคอลัมนโครมาโทกราฟฟที่ใชอะลูมินัม-

ออกไซดเปนวัฏภาคคงท่ี กรดเมทาคริลิค (methacrylic 

acid; MAA, Merck, Munich, Germany; purity, 99%) ทาํให

บริสุทธิ์โดยการตกผลึกในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส 2,2-

อะโซบิส(ไอโซบิวทิโลไนไทรด) (2,2-azobis isobutyroni-

trile; AIBN, Demomedical; purity, 99%) ไอโอโดฟอรม 

(iodoform; CHI
3
, Aldrich; purity, 99%) เจอรมาเนียมไอ

โอไดด (germanium(IV) iodide; GeI
4
, Aldrich; purity, 

99.99%) และไดออกเซน (dioxane; Carlo Erba Reagent; 

puri ty, 98 %) ใช โดยปราศจากการทําให บริสุทธิ์ 

โพแทสเซียมเปอรซัลเฟต (potassium persulfate; KPS, 
Unilab; purity, 97 %) ทาํใหบริสทุธ์ิโดยการตกตะกอน และ
นํ้ากลั่นบริสุทธิ์ 18 เมกะโอหม กลั่นกอนใช 

2.2 การเตรียมตัวควบคุมการกระจายตัวของน้ําหนัก
โมเลกุล (macro chain transfer agent)
 เตรียม PMAA-I ที่มีความยาวสายโซแตกตางกัน 
โดยใชเปนตัวควบคุมนํ้าหนักโมเลกุลและปองกันไมให
อนุภาคพอลิเมอรรวมตัวกัน โดยการสังเคราะห solution 
ITP ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ละลายกรดเมทาคริลิค (30.0 กรัม, 
0.35 โมล) ไอโอโดฟอรม (3.44 กรัม, 8.7X10-3 โมล) และ 
2, 2-อะโซบิส (ไอโซบิวทิโลไนไทรด) (143 มิลลิกรัม, 
8.7X10-3 โมล) ซึ่งเปนตัวเริ่มปฏิกิริยาใหเปนสารละลาย
เนื้อเดียวกันในสารละลายไดออกเซน (30.0 กรัม) จากนั้น 
ใสลงไปในขวดกนกลม ปดดวย silicone rubber แลวทําให
อยูในระบบสุญญากาศโดยการใชปมดดูสลับกบัการเปาแกส
ไนโตรเจนประมาณ 5 รอบ ทาํการสงัเคราะหทีอ่ณุหภมู ิ95 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 ชั่วโมง ในกรณีการสังเคราะห 
PMAA-I ที่มีความยาวของสายโซมากขึ้น ทําไดโดยปรับ
อัตราสวนโดยโมลของกรดเมทาคริลิคตอไอโอโดฟอรมให

มากขึ้น ซึ่งใชสภาวะการทดลองเดียวกัน 

2.3 การเตรียมอนุภาคพอลิ (สไตรีน-โค-เมทาคริลิค-
แอซิด) (P(S-co-MAA)) ในระบบอิมัลชันแบบดั้งเดิม

 การเตรียมอนุภาค P(S-co-MAA) ในกระบวนการ
สังเคราะหแบบอิมัลชันแบบดั้งเดิมที่ไมใชสารลดแรงตึงผิว 
(emulsifier-free) มีขั้นตอนดังนี้ ละลายโพแทสเซียม

เปอรซัลเฟต (0.11 กรัม, 4.0 x 10-4 โมล) และกรดเมทา
คริลิค (1.44 กรัม, 1.6 x10-2 โมล) ซึ่งเปนตัวเริ่มปฏิกิริยา

และมอนอเมอร ตามลําดับ ใหเปนสารละลายเนื้อเดียวกับ

นํ้า (150 กรัม) จากนั้น เติมสไตรีนลงไป (15.30 กรัม, 0.15 
โมล) แลวทําใหอยูในระบบสุญญากาศโดยการใชปมดูด

สลับกับการเปาแกสไนโตรเจนประมาณ 5 รอบ สังเคราะห

ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
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2.4 การเตรียมอนุภาคพอลิ (พอลิเมทาคริลิคแอซิด

บล็อก-สไตรีน) (P(MAA-b-S)) ในระบบอิมัลชันดวย

กลไก RTCP

 การสงัเคราะหอนภุาค P(MAA-b-S) ดวย emulsion 

RTCP โดยใชตวัควบคมุนํา้หนกัโมเลกุลทีส่งัเคราะหไดจาก

ขอ 2.2 และใชเจอรมาเนียมไอโอไดดเปนตัวเรงปฏิกิริยา 

มีขั้นตอนดังนี้ ละลายสไตรีน (10.0 กรัม, 0.1 โมล) ใหเปน

สารละลายเน้ือเดียวกับเจอรมาเนียมไอโอไดด (26.9 

มิลลิกรัม, 0.46 x 10-4 โมล) จากนั้น ละลายโพแทสเซียม

เปอรซัลเฟต (67.6 มิลลิกรัม, 2.5 x 10-4 โมล) ซึ่งเปน
ตวัเริม่ปฏกิริยิาลงในสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด (40.0 
กรัม) ที่มี PMAA-I (6.5 x 10-4 โมล, 1.824 กรัม ใน
สารละลายไดออกเซน) ผสมอยู (pH 11.95) แลวใสสาร
ทั้งหมดลงในขวดกนกลม ปดดวย silicone rubber กอน
ทําใหอยูในระบบสุญญากาศโดยการใชปมดูดสลับกับการ
เปาแกสไนโตรเจนประมาณ 5 รอบ จากนั้น สังเคราะห
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 ชั่วโมง

2.5 การศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคพอลิเมอร
 ศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคพอลิเมอร 
ที่สังเคราะหไดดังนี้ เปอรเซ็นตที่มอนอเมอรเปล่ียนไปเปน
พอลเิมอร (%conversion) วเิคราะหโดยใชเทคนคิ gravim-
etry หานํา้หนกัโมเลกุลเฉล่ียโดยจํานวนและน้ําหนกัโมเลกุล
เฉล่ียโดยน้ําหนัก (number- and weight- average 
molecular weights; M

n
 and M

w
) ดวยเทคนิค gel 

permeation chromatography (GPC; Water 2414, Water, 
USA) ใช คอลัมนพอลิ(สไตรีน-โค-ไดไวนิลเบนซีน) 
(Phenogel 5 x 104 and 5 x 105 A° (pores), 7.8 nm (i.d) 
x 30 cm (length), Phenomenex, USA) ที่อัตราการไหล 

1 มลิลิลติรตอนาที โดยใชเททระไฮโดรฟูแรนเปนสารตัวพา 
ในกรณทีี ่conversion ตํา่ จะตองทาํการเปล่ียนหมูคารบอก
ซิลของพอลิเมอรใหเปนหมูเอสเทอรกอนทําการวิเคราะห

นํา้หนักโมเลกุลดวยเทคนิค GPC โดยนําตัวอยางมาละลาย

ในเมทานอล ปนทีอ่ณุหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส จากนัน้หยด

กรดซัลฟวริก 1-2 หยด แลวท้ิงไว 1 คืน เมื่อระเหย
สารละลายจนแหงแลว ละลายในตวัทาํละลายเททระไฮโดร

ฟูแรนแลววิเคราะห ในกรณีนํ้าหนักโมเลกุลทางทฤษฎี
สามารถคํานวณไดจากสูตร ดังน้ี

 โดย α คือ conversion ของพอลิเมอร MW
M
 และ 

MW
PMAAn-I

 คือ นํ้าหนักโมเลกุลของสไตรีนและ PMAA-I 

ตามลําดับ และ [M]
0
 และ [PMAA-I]

0
 คือ จํานวนโมล

เริ่มตนของมอนอเมอรและ PMAA-I ตามลําดับ ขนาด

อนภุาคเฉลีย่โดยจาํนวนและขนาดอนภุาคเฉลีย่โดยนํา้หนกั 

(number- and weight- average diameters; d
n
 and d

w
, 

respectively) วัดดวยเทคนิค dynamic light scattering 

(DLS; Delsa Nano C, Beckman Coulter, Germany) 

โดยใชมุมหักเห 165 ° ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 งานวิจัยนี้เปนการสังเคราะหอนุภาค P(MAA-b-S) 
ดวย emulsion RTCP โดยใชกลไกการเกิดอนุภาคแบบ
ประกอบตัวเองเปนครั้งแรก ซึ่งประสบความสําเร็จมาแลว
ในการใช emulsion TERP โดยใช PMAA-TERP เปนสาร
ควบคุมนํ้าหนักโมเลกุล [11, 20] เริ่มตนทําการเตรียมตัว
ควบคุมนํ้าหนักโมเลกุล PMAA-I ดวยกระบวนการ
สังเคราะหแบบ solution ITP โดยใช 2, 2-อะโซบิส (ไอโซ
บิวทิโลไนไทรด) เปนตัวเริ่มปฏิกิริยาในสารละลายไดออก-
เซนท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส โดยไดทําการเตรียม 
PMAA-I ที่มีความยาวสายโซแตกตางกันที่ 18 และ 77 
หนวยของกรดเมทาคริลิค ที่มีการกระจายตัวของน้ําหนัก
โมเลกุลที่แคบ (M

w
/M

n
 เขาใกล 1) ดังตารางที่ 1 จากนั้น

นาํ PMAA-I ทีเ่ตรยีมไดทัง้สองความยาวสายโซไปใชในการ
สังเคราะหใน emulsion RTCP ตอไป
 ในกระบวนการสังเคราะห emulsion RTCP ที่มี
เจอรมาเนียมไอโอไดดเปนตัวเรงปฏิกิริยา จะใช PMAA-I 
ที่เตรียมไดทําหนาที่เปนทั้งตัวควบคุมนํ้าหนักโมเลกุลและ
สารปองกันการรวมตัวของอนุภาคพอลิเมอรโดยไมใชสาร

ลดแรงตึงผิว และใชโพแทสเซียมเปอรซัลเฟตเปนตัวเริ่ม
ปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยเร่ิมตน สไต
รีนมอนอเมอรสวนใหญจะเกิดเปนหยดมอนอเมอรที่มี 

PMAA-I บางสวนลอมรอบท่ีผิวเพ่ือปองกันการรวมตัวกัน

ของหยด ในขณะท่ีบางสวนของ สไตรนีจะละลายในวฏัภาค

ตอเนื่อง (continuous phase) เมื่อโพแทสเซียมเปอร-
ซัลเฟตเกิดการแตกตัวใหอนุมูลอิสระ (free radical) ทําให

มีการตอสายโซของพอลิเมอรเกิดขึ้นทั้งกับสไตรีนและกับ 
PMAA-I โดยที ่I• จะควบคมุการตอสายโซดวยการเคลือ่นที่

ไปมาระหวาง PMAA-I (กลายเปน PMAA•) หรืออนุมูล-

อิสระที่เกิดจากโพแทสเซียมเปอรซัลเฟตกับ GeI
3
• (กลาย

เปน GeI
4
) เนือ่งจากคาคงท่ีในการโยกยาย I • มคีาสงู ทาํให

โอกาสท่ีสารท่ีมีอนุมูลอิสระ (PMAA•, S
n
•, PMAA-b-S•) 
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จะเกิดการสิ้นสุดปฏิกิริยามีคานอยมาก โดยในกรณีของ

สายโซ PMAA-b-S• เม่ือมีจํานวนหนวยของสไตรีนเพิ่ม

มากขึ้น (มีความไมมีขั้วมากขึ้น) จนถึงจุดที่ไมสามารถ

ละลายในวฎัภาคตอเนือ่งได จะประกอบตวัเองโดยหนัสวน

ที่ไมมีขั้วเขาภายในและสวนท่ีมีขั้วของ PMAA ออกดาน

นอกเกิดเปนไมเซลล จากน้ัน สไตรีนมอนอเมอรและอนุมลู-

อิสระของสไตรีน (S
n
•) จะเขาไปละลายในไมเซลลและ

เกิดพอลิเมอไรเซชันในนั้น โดยที่สไตรีนจากหยดมอนอเม

อรจะทําหนาที่สนับสนุนดวยการเคล่ือนที่ผานนํ้าเขาไปใน 

ไมเซลลจนกวามอนอเมอรจะหมด แลวเกิดเปนอนุภาค 

P(MAA-b-S) กลไกการเกิดอนุภาคใน emulsion RTCP 

แสดงดังรูปที่ 2

การทดลอง Conversion (%) M
n

M
w
/M

n
DP*

1 63 1,700 1.03 18

2 67 6,682 1.26 77

รูปที่ 2 กลไกการเกิดอนุภาคพอลิสไตรีนโดยการประกอบตัวเองในระบบ emulsion RTCP

  อตัราเรว็ในการเกดิปฏิกริยิาของอนภุาค P(MAA-b-
S) ในระบบ emulsion RTCP จะคอนขางชาเมื่อเทียบกับ

ระบบอิมัลชันแบบด้ังเดิม โดยจะใชเวลาในการสังเคราะห
มากกวาสามเทาดงัตารางที ่2 ซึง่เปนลกัษณะเฉพาะตวัของ

กลไกการสังเคราะหแบบคอลโทรลลิฟวิง่แรดิคอล เนือ่งจาก
มีสารควบคุมน้ําหนักโมเลกุลในการจับอนุมูลอิสระ โดยมี

การโยกยายสายโซอยูตลอดเวลา สงผลใหอัตราในการตอ

สายโซ (propagation rate; K
p
) ของพอลิเมอรชาไปดวย 

แตอยางไรก็ตามน้ําหนักโมเลกุลท่ีไดจะมีการกระจายตัว

คอนขางแคบ เมือ่เปรียบเทียบ PMAA-I ทีค่วามยาวสายโซ
แตกตางกัน คือท่ี 18 และ 77 หนวย พบวา ในกรณี 

PMAA
77
-I การเกิดพอลิเมอไรเซชันหยุดที่ประมาณ 40 % 

conversion ทีเ่วลา 60 ชัว่โมง ซึง่คาดวาเกิดจากตัวควบคุม

นํ้าหนักโมเลกุลที่มีสายโซยาวมากเกินไป ดังนั้น จึงตองใช

เวลามากข้ึน เพือ่ใหสไตรีนมอนอเมอรเขามาตอ สายโซแลว
ทําใหสายโซไมมีความเปนขั้วมากพอท่ีจะประกอบตัวเอง
กลายเปนไมเซลล จงึทาํใหโอกาสท่ีสายโซโอลิโกเมอรแรดิ-
คอลของสไตรีน (S

n
•) จะรวมตัวกนัเกิดอนุภาคแบบอนุพนัธ 

(homogeneous nucleation) แขงกับการประกอบตัวเอง

ของ P(MAA
77

-b-S) มีมากขึ้น ทําใหมีโอกาสเกิดการ
สิ้นสุดของปฏิกิริยาไดงาย ซึ่งสงผลใหพอลิเมอรมีนํ้าหนัก

โมเลกุลสูง (M
w
= 92,735, M

n
= 44,698) และสูงกวา M

n
 

ที่คํานวณไดจากทฤษฎี (M
n
, 

th
 = 23,346 ) มาก นอกจาก

นี ้มกีารกระจายตัวของน้ําหนักโมเลกุลท่ีกวาง (ดงัรปูท่ี 3b) 

ตารางที่ 1 สมบัติของตัวควบคุมน้ําหนักโมเลกุลท้ังสองชุด

*DP = degree of polymerization
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ทําใหมีประสิทธิภาพในการควบคุมน้ําหนักโมเลกุลของ

พอลิเมอรตํ่า (M
w
/M

n
 = 2.06) ซึ่งใกลเคียงกับโคพอลิเมอร

ที่เตรียมไดจากแบบดั้งเดิม (2.02) ดังตารางท่ี 2 นอกจาก

นี้ เนื่องจากใช โพแทสเซียมเปอรซัลเฟตในปริมาณที่นอย

เมื่อเทียบกับการสังเคราะหแบบดั้งเดิม ประกอบกับบาง

สวนไดเกิดการส้ินสุด ทําใหอัตราการเกิดพอลิเมอไรเซชัน

ชา (ได 40 % conversion ที่ 60 ชั่วโมง) ในขณะที่การใช 

PMAA
18
-I พอลเิมอรทีส่งัเคราะหไดจะมมีวลโมเลกลุ (M

w
 = 

23,705, M
n
 = 18,535) ใกลเคียงกับคาทฤษฎีที่คํานวณได 

(M
n, th

= 25,246) มีการกระจายตัวของนํ้าหนักโมเลกุล (ดัง

รูปที่ 3a) แคบกวาและมีการควบคุมนํ้าหนักโมเลกุล (M
w
/

M
n
 = 1.27) ทีด่กีวา เนือ่งจากใชเวลาไมนานในการประกอบ

ตัวเองเกิดเปนไมเซลล ทําใหได % conversion มากกวา 

78 % 

ตารางที่ 2 นํ้าหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ําหนักโมเลกุลของอนุภาค P(MAA-b-S) ที่สังเคราะหได

Emulsion polymerization h Conversion (%) M
w

M
n

PDI

PMAA
18
-I 60 78 23,705 18,535 1.27

PMAA
77
-I 60 40 92,735 44,986 2.06

conventional 24 90 388,270 192,204 2.02

PDI = polydispersity index 

รูปที่ 3  Molecular weight distribution ของอนุภาค P(MAA-b-S) ที่ใชตัวควบคุมนํ้าหนักโมเลกุลที่มีสายโซยาวแตกตาง
 กันในระบบอิมัลชัน RTCP (a) PMAA

18
-I และ (b) PMAA

77
-I ตามลําดับ
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 เมื่อนําอนุภาคพอลิเมอรที่เตรียมไดในระบบ emul-
sion RTCP ที่ใช PMAA

18
-I และ PMAA

77
-I มาวัดขนาด

อนุภาคดวยเทคนิค DLS ปรากฏวา อนุภาคมีการกระจาย
ตัวที่แคบและมีพีกเดียวเชนเดียวกับอนุภาค พอลิเมอรที่

เตรียมโดยอิมัลชันแบบดั้งเดิม ดังรูปท่ี 4 แสดงวาอนุภาค

พอลิเมอรมีความเสถียรทางคอลลอยดสูง ไมเกิดการ
รวมตัวกันแมเก็บไวเปนเวลานาน ในกรณีของการเตรียม

อนุภาคพอลิเมอรดวยกลไกแบบดั้งเดิม การเกิดอนุภาค

จะเกิดแบบอนุพันธซึ่งตองใชโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต
จํานวนมากเพ่ือตองการใหมีหมูซัลเฟตไอออนอยูที่ปลาย

สายโซพอลิเมอรทําหนาที่ปองกันการรวมตัวกันของ

อนภุาคในระหวางการสังเคราะห จะทําใหอนภุาคพอลิเมอร
ที่เตรียมไดมีการกระจายตัวที่แคบ d

w
/d

n
 เขาใกล 1 (d

w
/d

n
 

= 1.50) และเมื่อพิจารณาถึงคา d
w
/d

n
 ในกรณี emulsion 

RTCP จะเห็นวามีคาเขาใกล 1 ทั้งสองสภาวะการทดลอง

เชนกัน (d
w
/d

n
 = 1.02 และ 1.34 สําหรับการใช PMAA

18
-I 

และ PMAA
77
-I ตามลําดับ) แสดงวาอนุภาคพอลิเมอรที่

เตรียมไดมีขนาดใกลเคียงกันมาก บงบอกถึงการมี

ประสทิธภิาพสงูของ emulsion RTCP ในการเตรยีมอนภุาค
พอลิเมอร การใชสายโซที่ยาวของสารควบคุมนํ้าหนัก

รูปที่ 4  การกระจายตัวของขนาดอนุภาคเฉล่ียโดยน้ําหนัก (d
w
) และเฉล่ียโดยจํานวน (d

n
) ของอนุภาค P(S-co-MAA) 

 ในระบบอิมัลชันแบบดั้งเดิม (a, a’) และของอนุภาค P(MAA
18
-b-S) (b, b’) และ P(MAA

77
-b-S) (c, c’) ที่สังเคราะห

 ในระบบ emulsion RTCP
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 จาก SEM micrograph (รูปท่ี 5) ของอนุภาค P(S-
co-MAA) ที่เตรียมโดยการสังเคราะหแบบด้ังเดิมและ

อนุภาค P(MAA
18
-b-S) ที่เตรียมโดย emulsion RTCP จะ

มีลักษณะเปนทรงกลมผิวเรียบและมีขนาดใกลเคียงกัน

สอดคลองกับผลการวิเคราะหของ DLS นอกจากน้ีไมพบ
การเกาะกันเปนกอนของพอลิเมอรแสดงวาอนภุาคมีความ

เสถียรทางคอลลอยดสูง ในขณะที่ อนุภาค P(MAA
77
-b-S) 

จะพบในปริมาณท่ีนอยโดยมีลกัษณะฝงตัวในแผนฟลมของ
พอลิเมอร ซึ่งนาจะมาจากการที่มีสายโซของ PMAA-I 

ที่ยาวเกินไปทําใหการประกอบตัวเกิดเปนอนุภาคไดยาก 
กวาสายโซ PMAA-I ที่สั้นกวา

4. สรุปและเสนอแนะ 

 จากการทดลองสามารถประสบความสําเร็จในการ

เตรยีมอนภุาคโคพอลเิมอร P(MAA-b-S) ในระบบ emulsion 
RTCP เปนครัง้แรก โดยอาศยักลไกการประกอบตวัเองของ 

PMAA-I ที่ใชเปนตัวควบคุมนํ้าหนักโมเลกุล และใชเจอร-

มาเนียมไอโอไดดและโพแทสเซียมเปอรซัลเฟตเปนตัวเรง

รูปที่ 5  SEM micrograph ของอนุภาค P(S-co-MAA) (a) ที่สังเคราะหในระบบอิมัลชันแบบด้ังเดิม และ (b) อนุภาค 
 P(MAA

18
-b-S) และ (c) P(MAA

77
-b-S) ที่สังเคราะหในระบบอิมัลชัน RTCP 

โมเลกุล (PMAA
77

-I) จะใหขนาดของอนุภาคพอลิเมอร 

(266 nm) ทีเ่ลก็กวาการใชสายโซสัน้กวา (PMAA
18
-I) (286 

nm) เนือ่งจาก PMAA
77
-I มจีาํนวนหมูคารบอกซลิ มากกวา 

จงึใชจาํนวนสายโซทีน่อยกวาในการประกอบตวัเองตอหนึง่

อนภุาค ทาํใหมจีาํนวนอนภุาคมากกวาและสงผลใหมขีนาด

อนุภาคเล็กกวา สวนในกรณีการสังเคราะหระบบอิมัลชัน

แบบด้ังเดิมไดขนาดอนุภาคเฉล่ียโดยจํานวน 848 นาโน

เมตร ซึ่งจะเห็นวาขนาดอนุภาคท่ีเตรียมไดจะใหญกวาท่ี

เตรยีมจากระบบ emulsion RTCP เนือ่งจากการสงัเคราะห

อิมัลชันแบบดั้งเดิมจะอาศัยประจุลบของหมูซัลเฟตที่มา

จากโพแทสเซียมเปอรซัลเฟตมาชวยในการปองกันไมให

อนภุาครวมตัวกนั ซึง่มจีาํนวนหนวยนอยกวาหมูคารบอก-

ซิลของ MAA ที่อยูในสายโซ P(MAA-b-S) ของ emulsion 

RTCP มากจึงสงผลใหไดขนาดอนุภาคใหญกวาการ

สังเคราะหในระบบอิมัลชัน RTCP 
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ปฏิกิริยาและตัวเร่ิมปฏิกิริยา ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส เวลาในการประกอบตัวเองของอนุภาค

พอลิเมอรเมื่อใช PMAA
18
-I จะส้ันกวาการใช PMAA

77
-I 

ทําใหมีประสิทธิภาพสูงกวาในการควบคุมการกระจายตัว

ของนํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร (M
w
/M

n
 = 1.27) ในขณะ

ที่การใช PMAA
77
-I (M

w
/M

n
 = 2.06) มีคาใกลเคียงกับการ

สังเคราะหแบบดั้งเดิม (M
w
/M

n
 = 2.02) นอกจากนี้ยังพบ

วาการเกิดอนุภาคของ P(MAA
77
-b-S) ยากกวา P(MAA

18

-b-S) ทําใหไดอนุภาคพอลิเมอรนอยกวา โดยในกรณี 

อนุภาค P(MAA
18

-b-S) ที่เตรียมไดมีความเสถียรทาง
 คอลอยดสูงและไดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร (d

n
= 

286 nm) และมีการกระจายตัวของขนาดท่ีแคบ (d
w
/d

n
= 

1.02) ไมมีการรวมตัวกันแมเก็บไวเปนเวลานาน
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